
Uchwała nr 70/2013 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z dnia 5 czerwca 2013 r. 

w sprawie uchwalenia wniosków do projektu budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej  

we Wrocławiu na 2014 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 2012 r. poz. 1113), Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala wnioski do projektu budżetu Izby na rok 2014: 

1) zapewnić wzrost wynagrodzeń o 15%, 

2) zapewnić wzrost o 3,5% pozostałych wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych. 

Projekt planu budżetu Izby na rok 2014 stanowi załącznik do uchwały. 

Uzasadnienie 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w związku 

z opracowaniem materiałów planistycznych do projektu ustawy budżetowej na rok 2014, 

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. W 2013 r. ilość badanych uchwał i zarządzeń 

ponownie wzrosła z powodu objęcia nadzorem uchwał podejmowanych na podstawie ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. 

poz. 391, z późn. zm.) — rozszerzenie zakresu przedmiotowego. Do 5 czerwca 2013 r. 

zbadano 573 uchwały organów stanowiących gmin, podjęte na podstawie art. 6k, art. 6l i art. 

6n wskazanej ustawy. 

Ponadto ze względu na dużą liczbę pracowników deklarujących przejście na emeryturę 

konieczne jest zapewnienie dodatkowo środków na odprawy emerytalne, jak również na 

nagrody jubileuszowe. 
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Załącznik 
do uchwały nr 70/2013  

Kolegium RIO we Wrocławiu 

z dnia 5 czerwca 2013 r. 

 

Projekt planu budżetu  

Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

na 2014 rok 

 

§ 4010 — wynagrodzenia osobowe 

  – plan 2013 r. —  5.086.781 zł 

 – planowany wzrost 15% — 763.017 zł 

 – ogółem projekt 2014 r. — 5.849.798 zł 

§ 4040 — dodatkowe wynagrodzenie roczne 

 – plan 2013 r. — 402.000 zł 

 – projekt planu 2014 r. — 432.000 zł 

§ 4110 — składki na ubezpieczenie społeczne  

– podstawa naliczenia — 6.281.798 zł  wg wskaźnika 15,10% — 948.552 zł 

§ 4120 — składki na Fundusz Pracy 

– podstawa naliczenia — 6.281.798 zł  wg wskaźnika 2,45% — 153.904 zł 

§ 4170 — wynagrodzenia bezosobowe 

 – plan 2013 r.  — 311.000 zł 

 – planowany wzrost 15% — 46.650 zł 

 – projekt planu 2014 r. — 357.650 zł 

 

Ogółem wynagrodzenie i pochodne:  7.741.904 zł 

 

§ 4210 – § 4700 — pozostałe wydatki bieżące   

 – plan 2013 r. — 977.000 zł 

 – planowany wzrost 3,5% — 34.200 zł 

 – projekt planu 2014 r. — 1.011.200 zł 

§ 6060 — wydatki majątkowe  

 – plan 2013 r. — 186.000 zł 

 – planowany wzrost 3,5% — 6.500 zł 

 – projekt planu 2014 r.  — 192.500 zł 

 

 

Ogółem projekt wydatków na 2014 rok: 8.945.604 zł  
 


