
Uchwała Nr 40/2012 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 9 maja 2012 roku 

w sprawie uchwalenia wniosków do projektu budżetu  

Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na 2013 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 

obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.), Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala wnioski do projektu budżetu Izby na rok 

2013: 

1) zapewnić wzrost wynagrodzeń o 15% oraz o środki na nagrody jubileuszowe dla 

pracowników i środki na odprawy emerytalne dla pracowników, którzy złożyli pisemne 

deklaracje przejścia na emeryturę,  

2) zapewnić wzrost pozostałych wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych o 

wskaźnik inflacji zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa, tj. o 3,5%.  

 

Projekt planu budżetu Izby na rok 2013 stanowi załącznik do uchwały.  

Uzasadnienie 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w związku z opracowaniem 

materiałów planistycznych do projektu ustawy budżetowej na rok 2013, przyjęło wnioski do planu 

finansowego wydatków. 

Postulowany wzrost wynagrodzeń o 15% pozostaje w bezpośrednim związku ze zwiększeniem 

zakresu zadań Izby, wynikających ze zmiany ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,  

w tym art. 11 ust. 1 i art. 13. Wykonanie zwiększonego zakresu ustawowych zadań oznaczało objęcie  

w 2011 r. badaniem nadzorczym 10.343 uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorial-

nego (o 30,8% więcej niż w 2010 r.) i wydanie 1763 opinii (o 17,5% więcej niż w 2010 r.). Jednakże 

wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Izby w 2011 r. 

(§ 4010 i § 4040) wyniosły 5036 tys. zł, co w stosunku do wydatkowanych w 2010 r. oznacza  

ich wzrost o 34 tys. zł (0,7%). 

Ponadto ze względu na dużą liczbę pracowników deklarujących przejście na emeryturę konieczne 

jest zapewnienie dodatkowo środków na odprawy emerytalne, jak również na nagrody jubileuszowe. 

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 186.300 zł zaplanowano zakup samochodów dla 

inspektorów kontroli (136.300 zł), wymianę sprzętu komputerowego (20.000 zł) oraz zakup sprzętu 

biurowego (30.000 zł).  

 

 

 

Przewodnicząca Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 

 

/-/ Lucyna Hanus 

 



Załącznik  
do uchwały nr 40/2012  

Kolegium RIO we Wrocławiu  

z dnia 9 maja 2012 r. 

 

 

 

Projekt planu budżetu  

Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  

na 2013 rok 
 

 

 

§ 4010 — wynagrodzenia osobowe 

  –  plan 2012 r. —  4.781.000 zł 

 – planowany wzrost 15% — 717.150 zł 

 – nagrody jubileuszowe — 122.770 zł 

 – odprawy emerytalne — 163.278 zł 

 – ogółem projekt 2013 rok — 5.784.198 zł 

 

§ 4040 — dodatkowe wynagrodzenie roczne 

 – plan 2012 r. — 401.000 zł 

 – projekt planu 2013 r. — 401.000 zł 

 

§ 4110 — składki na ubezpieczenie społeczne  

– podstawa naliczenia — 5.899.150 zł  wg wskaźnika 15,10% — 890.780 zł 

 

§ 4120 — składki na Fundusz Pracy 

– podstawa naliczenia — 5.899.150 zł  wg wskaźnika 2,45% — 144.529 zł 

 

 

Ogółem wynagrodzenie i pochodne:  7.220.507 zł 
 

 

 

 

§ 4170 – § 4700 — pozostałe wydatki bieżące 

 – plan 2012 r. — 1.282.000 zł 

 – planowany wzrost 3,5% — 44.870 zł 

 – projekt planu 2013 r. — 1.326.870 zł 

§ 6060 – wydatki majątkowe  

 –  plan 2012 r. — 180.000 zł 

 – planowany wzrost 3,5% — 6.300 zł 

 – projekt planu 2013 r.  — 186.300 zł 

 

 

 

 

Ogółem projekt wydatków na 2013 rok: 8.733.677 zł  

 

 

 

 


