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Panie i Panowie 

Prezydenci Miast 

Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie 

Gmin 

Starostowie Powiatów 

Jednostek Samorządu Terytorialnego 

Województwa Opolskiego 

 

Szanowni Państwo! 

 

Mając na względzie bieżące doświadczenia z aktami prawnymi wpływającymi do 

nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w ramach systemu eNadzór, niniejszym 

przekazuję Państwu następujące uwagi związane z praktycznymi aspektami tych czynności:  

1. Wszystkie akty prawne podlegające nadzorowi RIO w Opolu, za wyjątkiem uchwał i 

zarządzeń, o których mowa w art. 230 ustawy o finansach publicznych (tj. dot. WPF), należy 

przekazywać w formie elektronicznej poprzez dedykowaną do tego celu skrytkę o nazwie: 

/ryft3g6003/eNadzor /szczegółowa instrukcja zastała przekazana do wszystkich JST/. 

2. Proszę nie przekazywać skanów uchwał i zarządzeń, które nie zawierają podpisu 

kwalifikowanego. Nalegam na przekazywanie dokumentów do badania w formie strukturalnej. 

Jeżeli na obecnym etapie jest to niemożliwe – proszę o przekazywanie wyłącznie podpisanych 

elektronicznie skanów.  

3. Uchwały i zarządzenia organów JST proszę przekazywać bez pisma przewodniego. 



4. Proszę nie przekazywać do systemu eNadzór - uchwał i zarządzeń w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej, - zgodnie z art. 230b pkt 2 ustawy o finansach publicznych, właściwą 

ścieżką przekazywania jest wyłącznie system BeSTi@. 

5. Proszę nie przekazywać do systemu eNadzór dokumentów podlegających zaopiniowaniu 

przez RIO, np. sprawozdań z wykonania budżetu za 2021 r., wniosków o wydanie opinii. 

6. Uchwały i zarządzenia podlegające nadzorowi RIO należy przekazywać tylko jedną 

wybraną metodą, wielokrotne przekazywanie tych samych aktów jest zbędne a dodatkowo 

utrudnia pracę Izby.  

7. Proszę nie przekazywać do RIO aktów podlegających nadzorowi Wojewody.  

 

Przestrzeganie powyższych zasad spowoduje uproszczenie sposobu przekazywania 

uchwał i zarządzeń do nadzoru Izby poprzez wykorzystanie doświadczeń, mechanizmów i 

narzędzi stosowanych przez Państwa już przy kierowaniu aktów prawnych do publikacji w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego co jest głównym celem projektu.  

Dodatkowo informuję, iż w programie EAP XML Legislator jest możliwość 

konfiguracji konta ePUAP i bezpośredniej wysyłki aktów z programu. Wiąże się ona z 

posiadaniem certyfikatu do bezpiecznej wymiany informacji ePUAP i zaangażowaniem 

informatyka/specjalisty w dziedzinie IT. Szczegółowa instrukcja w tym zakresie została 

przekazana do wszystkich JST. 

Przypominam, że wszelkie informacje dotyczące wdrażanego przez RIO w Opolu 

systemu eNadzór będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Izby 

www.rio.opole.pl/eNadzor w utworzonej w tym celu zakładce. 

 

     Z poważaniem 

Prezes 

Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Opolu 

 

Grzegorz Czarnocki 
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