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REGIONALNA    IZBA    OBRACHUNKOWA 
W    O P O L U  

 

 

U c h w a ł a  Nr  26/62/2020 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

 
w sprawie uchwalenia wniosków do projektu budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Opolu na 2021 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) Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

  

Uchwala, co następuje 

 

§ 1 

 

Dla zapewnienia realizacji ustawowych zadań Izby w budżecie na 2021 r. należy uwzględnić 

sfinansowanie: 

 

1. wydatków dot. wynagrodzeń i pochodnych z uwzględnieniem ich wzrostu o 15%  

w stosunku do roku 2020; wzrost łącznej puli środków na wynagrodzenia powinien 

uwzględniać: 

- wzrost wynagrodzeń osobowych (§ 4010) do kwoty 3 207 350,00 zł, tj. o kwotę 

418 350 zł, w tym wypłatę nagród jubileuszowych dla 2 uprawnionych pracowników Izby 

w łącznej kwocie 15 163 zł, 

- wzrost dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040) do kwoty 237 065 zł, tj. o kwotę 

16 065 zł, 

- wzrost pochodnych od wynagrodzeń w § 4110 do kwoty  568 284 zł, tj. o kwotę 

74 284 zł, a w § 4120 do kwoty 85 643 zł, tj. o kwotę 10 643 zł. 

 

2. wzrostu o 15% wydatków dot. ryczałtowego wynagrodzenia dla 4 nieetatowych członków 

Kolegium Izby (§ 4170) do kwoty 138 517 zł, tj. o kwotę 18 967 zł oraz wzrostu pozostałych 

wynagrodzeń bezosobowych o 1,8%, tj. o średnioroczny wskaźnik wzrostu dóbr i usług 

konsumpcyjnych do kwoty 182 781 zł (wzrost o kwotę 3 231 zł) 

 

3. zwiększonych pozostałych wydatków bieżących w porównaniu do budżetu na 2020 r. o 

wskaźnik planowanej inflacji 1,8% oraz obligatoryjne wpłaty pracodawcy na Pracownicze 

Plany Kapitałowe w wysokości 1,5% planowanych wynagrodzeń (po zwiększeniu), łącznie 

do kwoty 734 150 zł, tj. o kwotę 59 150 zł. 

 

4. zwiększenia wydatków majątkowych (§ 6060) w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na 

dostosowanie budynku Izby wraz z otoczeniem do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. 
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§ 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 

 

 

Przyznane przez dysponenta wyższego szczebla wstępne kwoty wydatków na potrzeby 

opracowania projektu budżetu państwa na 2021 rok nie zapewniają optymalnego 

finansowania ustawowych zadań Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.  

 

Mając na uwadze fakt, że przyznane Izbie limity wydatków na etapie projektowania budżetu 

mogą ulec zmianie, wnioskuje się o ich radykalne zwiększenie. 

 

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. RIO w Opolu od wielu lat zmaga się z 

problemem ryzyka utraty doświadczonej kadry, której fluktuacja podyktowana jest 

względami ekonomicznymi. Zakładany wzrost wynagrodzeń o 15% ustabilizuje stan 

zatrudnienia w RIO w Opolu, jak również pozwoli (w miejsce utrzymujących się wakatów) 

na pozyskanie pracowników o wysokich kwalifikacjach. 

 

Kwota dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 237 065 zł, oszacowana została w 

wysokości 8,5% od planowanej w 2020 roku puli wynagrodzeń. 

 

W związku ze wzrostem wynagrodzeń na 2021 r. należy założyć też zwiększone wydatki na 

pochodne od wynagrodzeń w następujących kwotach: 

 

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 568 284 zł, 

- § 4120 – składki na fundusz pracy                  –   85 643 zł.  

 

 

Wzrost wydatków o wskaźnik 15% w stosunku do 2020 r. niezbędny jest w grupie  

nieetatowych członków kolegium. Wielkość wynagrodzeń dla czterech nieetatowych 

członków kolegium założono w kwocie 138 517 zł. Wzrost limitu wydatków na pozostałe 

wynagrodzenia bezosobowe wnioskuje się na poziomie szacowanej inflacji w wys. 1,8%, tj. 

w wysokości 182 781 zł. 

 

W zakresie pozostałych wydatków bieżących wnioskuje się o ich wzrost  

o kwotę 58 970 zł w stosunku do planowanych wydatków 2020 r. Oprócz średniego wzrostu 

cen dóbr i usług związanych z funkcjonowaniem jednostki na poziomie 1,8%, wnioskuje się 
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również o środki na obowiązkowe wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 

2018 r., poz. 2215, ze zm.). Z dniem 1 stycznia 2021 roku przepisom ww. ustawy podlegać 

będą wszystkie jednostki sektora finansów publicznych, stąd wnioskuje się o wzrost 

wydatków bieżących na ten cel w wysokości 1,5% planowanych wynagrodzeń (po ich 

zwiększeniu) co stanowi kwotę 42 000 zł.  

 

 

 W grupie wydatków majątkowych wnioskuje się o środki na wydatki inwestycyjne 

związane z koniecznością dostosowania architektonicznego budynku, w którym mieści się 

siedziba Izby wraz z jego otoczeniem do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. 

Realizacja zadań w tym zakresie wynika z przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696 ze 

zm.). 

 

 

 

 

 

 

       Przewodniczący Kolegium 

 

 

           Grzegorz Czarnocki 
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