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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 kwietnia 2001 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy  o regionalnych izbach obrachunkowych.

1. Na podstawie art. 16 ust. 1  zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499) og∏asza si´
w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity
tekst ustawy z dnia 7 paêdziernika 1992 r. o regional-
nych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428),
z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawà  z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach
publicznych (Dz.U. Nr 76, poz. 344),

2) ustawà z dnia 29 wrzeÊnia 1995 r. o zmianie ustawy
o samorzàdzie terytorialnym oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz.U. Nr 124, poz. 601),

3) ustawà z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.
Nr 58, poz. 262),

4) ustawà z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektó-
rych ustaw normujàcych funkcjonowanie gospo-
darki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106,
poz. 496),

5) ustawà z dnia 21 lutego 1997 r. o zmianie ustawy
o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 41, poz. 255),

6) ustawà z dnia 20 sierpnia 1997 r. o zmianie ustaw
o regionalnych izbach obrachunkowych, o samo-
rzàdzie terytorialnym oraz o finansowaniu gmin
(Dz. U. Nr 113, poz. 734 i z 1998 r. Nr 160, poz. 1062),

7) ustawà z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez osoby
pe∏niàce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679),

8) ustawà z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach admini-
stracji rzàdowej (Dz. U. Nr 141, poz. 943 i z 1998 r.
Nr 162, poz. 1122),

9) ustawà z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014),

10) ustawà z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.
Nr 160, poz. 1062),

11) ustawà z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektó-
rych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem admi-
nistracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 122,
poz. 1323)

i zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych przed
dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 28 ustawy z dnia 7 paêdziernika 1992 r. o regio-
nalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85,
poz. 428), który stanowi:

„Art. 28. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rzàdzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95,
Nr 32, poz. 191, Nr 34, poz. 199, Nr 43,
poz. 253 i Nr 89, poz. 518 oraz z 1991 r. Nr 4,
poz. 18 i Nr 110, poz. 473) w art. 62 skreÊla
si´ ust. 2 i oznaczenie ust. 1.”;

2) art. 97 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówie-
niach publicznych (Dz. U. Nr 76, poz. 344), który sta-
nowi:

„Art. 97. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1995 r., z tym ˝e:

1) przepisy art. 7—12 i art. 92 wchodzà
w ˝ycie z dniem og∏oszenia,

2) przepisy art. 4 ust. 1 pkt 3 w cz´Êci do-
tyczàcej zamówieƒ publicznych finan-
sowanych ze Êrodków w∏asnych oraz
art. 31 wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1996 r.”;

3) art. 15 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1995 r. o zmianie
ustawy o samorzàdzie terytorialnym oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 124, poz. 601), który
stanowi:



„Art. 15. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
przepisu art. 37b ustawy wymienionej
w art. 1, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1996 r.”;

4) art. 2 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie usta-
wy o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.
Nr 58, poz. 262), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

5) art. 84 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie
niektórych ustaw normujàcych funkcjonowanie
gospodarki i administracji publicznej (Dz. U.
Nr 106, poz. 496), który stanowi:

„Art. 84. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1997 r., z wyjàtkiem art. 3, art. 7, art. 9,
art. 10, art. 20, art. 24, art. 32, art. 34,
art. 37, art. 45—47, art. 50, art. 66, art. 73
ust. 1, 2 i 4, art. 74, art. 76, art. 79, art. 80
i art. 82, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 1996 r., oraz art. 41, który
wchodzi w ˝ycie z dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy konstytucyjnej z dnia 21 czerwca
1996 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej
z dnia 17 paêdziernika  1992 r. o wzajem-
nych stosunkach mi´dzy w∏adzà ustawo-
dawczà i wykonawczà Rzeczypospolitej
Polskiej oraz o samorzàdzie terytorialnym
(Dz. U. Nr 106, poz. 488).”;

6) art. 5 ustawy z dnia 21 lutego 1997 r. o zmianie usta-
wy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 41, poz. 255), który stanowi:

„Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.”;

7) art. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o zmianie
ustaw o regionalnych izbach obrachunkowych,
o samorzàdzie terytorialnym oraz o finansowaniu
gmin (Dz. U. Nr 113, poz. 734 i z 1998 r. Nr 160,
poz. 1062), który stanowi:

„Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z tym ˝e art. 1 ust. 2
pkt 2 oraz art. 10 ust. 2—4 ustawy, o której
mowa w art. 1, wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1999 r.”;

8) art. 30 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograni-
czeniu prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej
przez osoby pe∏niàce funkcje publiczne (Dz. U.
Nr 106, poz. 679), który stanowi:

„Art. 30. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1998 r., z tym ˝e:

1) przepisy art. 24e ustawy, o której mowa
w art. 19, wchodzà w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia,

2) przepisy art. 24f—24h ustawy, o której
mowa w art. 19, majà zastosowanie do
radnych rad gmin kadencji nast´pujà-

cych po kadencji, w czasie której niniej-
sza ustawa wesz∏a w ˝ycie,

3) przepisy art. 35a ustawy, o której mowa
w art. 23, wchodzà w ˝ycie z pierwszym
dniem kadencji Sejmu i Senatu nast´-
pujàcej po kadencji rozpocz´tej w dniu
19 wrzeÊnia 1993 r.,

4) przepisy art. 11 ustawy, o której mowa
w art. 25, stosuje si´ nadal do radnych
rad gmin kadencji, w czasie której ni-
niejsza ustawa wesz∏a w ˝ycie.”;

9) art. 97 ustawy z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach
administracji rzàdowej (Dz. U. Nr 141, poz. 943
i z 1998 r. Nr 162, poz. 1122), który stanowi:

„Art. 97. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 kwiet-
nia 1999 r.”;

10) art. 204 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014), który
stanowi:

„Art. 204. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r., z wyjàtkiem art. 151 ust. 5,
który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2000 r.”;

11) art. 3—5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie
ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U. Nr 160, poz. 1062), które stanowià:

„Art. 3.1. Zespo∏y zamiejscowe regionalnej izby
obrachunkowej, której siedziba od dnia
1 stycznia 1999 r. znajduje si´ na obszarze
innego województwa, stajà si´ zespo∏a-
mi zamiejscowymi regionalnej izby obra-
chunkowej majàcej siedzib´ na obszarze
tego samego województwa co siedziba
zespo∏u zamiejscowego.

2. Cz∏onkowie kolegium oraz inni pracowni-
cy regionalnej izby obrachunkowej, któ-
rych miejscem pracy by∏y w dniu 31 grud-
nia 1998 r. zespo∏y dzia∏ajàce poza siedzi-
bà izby, stajà si´ z dniem 1 stycznia 1999 r.
cz∏onkami kolegium i pracownikami izby
obrachunkowej majàcej siedzib´ na ob-
szarze tego samego województwa co sie-
dziba oÊrodka zamiejscowego.

3. Regionalne izby obrachunkowe majàce
siedzib´ w miastach nieb´dàcych od
dnia 1 stycznia 1999 r. siedzibà wojewo-
dy lub w∏adz samorzàdu województwa
wchodzà w sk∏ad izby majàcej siedzib´
na obszarze tego samego województwa,
w mieÊcie b´dàcym siedzibà wojewody.

4. Na czas do wydania rozporzàdzenia,
o którym mowa w art. 2 ust. 4 ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych,
po dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy, izby,
o których mowa w ust. 3, stajà si´ zespo-
∏ami zamiejscowymi.

5. Mienie Skarbu Paƒstwa pozostajàce
w dniu 31 grudnia 1998 r. w zarzàdzie re-
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gionalnych izb obrachunkowych i stano-
wiàce wyposa˝enie zespo∏ów dzia∏ajà-
cych poza siedzibà izby staje si´ z dniem
1 stycznia 1999 r. mieniem pozostajàcym
w zarzàdzie tych izb, których siedziba
znajduje si´ na obszarze tego wojewódz-
twa.

6. Mienie Skarbu Paƒstwa pozostajàce
w dniu 31 grudnia 1998 r. w zarzàdzie re-
gionalnej izby obrachunkowej, która
z dniem 1 stycznia 1999 r. wchodzi
w sk∏ad regionalnej izby obrachunkowej,
o której mowa w ust. 3, staje si´ z dniem
1 stycznia 1999 r. mieniem pozostajàcym
w zarzàdzie regionalnej izby obrachunko-
wej, o której mowa w ust. 3.

7. Z dniem 31 grudnia 1998 r. wygasajà ak-
ty powo∏ania prezesa i wiceprezesa re-
gionalnej izby obrachunkowej, która
wchodzi z dniem 1 stycznia 1999 r.
w sk∏ad innej regionalnej izby obrachun-
kowej.

8. Spraw´ wszcz´tà przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy rozpatruje izba dotych-
czas w∏aÊciwa, z zastrze˝eniem ust. 9.

9. Sprawa rozpatrywana dotàd przez izb´,
o której mowa w ust. 3, jest przejmowa-
na przez izb´ w∏aÊciwà wed∏ug przepi-
sów ustawy.

10. Izby w∏aÊciwe wed∏ug przepisów dotych-
czasowych prowadzà nadal post´powa-
nia nadzorcze w stosunku do uchwa∏ or-
ganów gmin w sprawie zmian bud˝etów
gmin na rok 1998 oraz czynnoÊci kontro-
lne rozpocz´te w 1998 r.

Art. 4. Wojewodowie zapewnià regionalnym
izbom obrachunkowym pomieszczenia
niezb´dne do wykonywania zadaƒ.

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie:

1) z dniem 1 stycznia 1999 r. w zakresie do-
tyczàcym art. 1, 2 i 4,

2) z dniem og∏oszenia w zakresie dotyczà-
cym art. 3.”;

12) art. 75 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie
niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem
administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136
i Nr 122, poz. 1323), który stanowi:

„Art. 75. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia, z wyjàtkiem:

1) art. 71, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia
1999 r.,

2) art. 5 pkt 6 i 8, art. 8 pkt 3, art. 25 pkt 26
i art. 29 pkt 2, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia z mocà od dnia
1 stycznia 2000 r.,

3) art. 24 pkt 6—10 i art. 41 pkt 2, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 kwietnia
2000 r.,

4) art. 63 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2000 r.,

5) art. 2, art. 14 pkt 2 lit. a), c)—e), pkt 3, 4
i 5 lit. a), art. 15 pkt 10 lit. d), art. 26
pkt 1, art. 30 pkt 1, art. 39 pkt 1 lit. a),
art. 40 pkt 2 lit. b), art. 46 pkt 1 i 3
i art. 62, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.,

6) art. 25 pkt 20, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2001 r.,

7) art. 46 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2002 r.”

Marsza∏ek Sejmu: M. P∏a˝yƒski
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
26 kwietnia 2001 r. (poz. 576)

USTAWA

z dnia 7 paêdziernika 1992 r.

o regionalnych izbach obrachunkowych.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1.1) 1. Regionalne izby obrachunkowe, zwane
dalej „izbami”, sà paƒstwowymi organami nadzoru

i kontroli gospodarki finansowej podmiotów, o których
mowa w ust. 2.

2.2) Izby sprawujà nadzór nad dzia∏alnoÊcià jedno-
stek samorzàdu terytorialnego w zakresie spraw finan-
sowych oraz dokonujà kontroli gospodarki finansowej
i zamówieƒ publicznych:

——————
1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia

20 sierpnia 1997 r. o zmianie ustaw o regionalnych izbach
obrachunkowych, o samorzàdzie terytorialnym oraz o fi-
nansowaniu gmin (Dz.U. Nr 113, poz. 734), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 10 paêdziernika 1997 r.

——————
2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia

18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz.U. Nr 160, poz. 1062), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r. 



1) jednostek samorzàdu terytorialnego,

2) zwiàzków mi´dzygminnych,

3) stowarzyszeƒ gmin oraz stowarzyszeƒ gmin i po-
wiatów,

4) zwiàzków powiatów,

5) stowarzyszeƒ powiatów,

6)3) samorzàdowych jednostek organizacyjnych,
w tym samorzàdowych osób prawnych,

7) innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania
przez nie dotacji przyznawanych z bud˝etów jedno-
stek samorzàdu terytorialnego.

3. Izby wydajà opinie w sprawach okreÊlonych
ustawami.

4. Izby prowadzà dzia∏alnoÊç informacyjnà i szkole-
niowà w zakresie obj´tym nadzorem i kontrolà.

Art. 2. 1. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià regionalnych izb
obrachunkowych sprawuje Prezes Rady Ministrów, na
podstawie kryterium zgodnoÊci z prawem.

2.4) W razie powtarzajàcego si´ naruszania przez
izb´ prawa, Prezes Rady Ministrów na wniosek mini-
stra w∏aÊciwego do spraw administracji publicznej mo-
˝e rozwiàzaç kolegium izby, okreÊlajàc jednoczeÊnie
termin — nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce — dla powo∏ania
kolegium w nowym sk∏adzie. Rozwiàzanie kolegium
jest równoznaczne z odwo∏aniem prezesa i zast´pcy
prezesa izby.

3.5) Prezes Rady Ministrów w sytuacji przewidzia-
nej w ust. 2 wyznacza, na wniosek ministra w∏aÊciwe-
go do spraw administracji publicznej, tymczasowego
prezesa, który do czasu utworzenia kolegium w no-
wym sk∏adzie pe∏ni funkcj´ tego organu.

4.6) Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra
w∏aÊciwego do spraw administracji publicznej, po za-
si´gni´ciu opinii sejmików województw, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, siedziby izb, zasi´g terytorialny ich
dzia∏ania, siedziby zespo∏ów zamiejscowych, szczegó-
∏owà organizacj´ izb, liczb´ cz∏onków kolegium w ka˝-
dej z nich i tryb post´powania w sprawach okreÊlo-
nych w ustawie.

Art. 3.7) Dla podmiotów, o których mowa w art. 1
ust. 2 pkt 2—7, w∏aÊciwa jest izba obejmujàca swoim
zasi´giem dzia∏ania siedzib´ tych podmiotów.

Art. 4.8) Izby sà paƒstwowymi jednostkami bud˝e-
towymi, z tym ˝e dzia∏alnoÊç okreÊlona w art. 1 ust. 4
mo˝e byç finansowana ze Êrodków uzyskiwanych z tej
dzia∏alnoÊci i gromadzonych na odr´bnym rachunku
bankowym.

Rozdzia∏ 2

Zadania regionalnych izb obrachunkowych

Art. 5.9) 1. Izby kontrolujà gospodark´ finansowà,
w tym realizacj´ zobowiàzaƒ podatkowych oraz zamó-
wienia publiczne podmiotów, o których mowa w art. 1
ust. 2, na podstawie kryterium zgodnoÊci z prawem
i zgodnoÊci dokumentacji ze stanem faktycznym.

2. Kontrola gospodarki finansowej jednostek sa-
morzàdu terytorialnego w zakresie zadaƒ administracji
rzàdowej, wykonywanych przez te jednostki na podsta-
wie ustaw lub zawieranych porozumieƒ, dokonywana
jest tak˝e z uwzgl´dnieniem kryterium celowoÊci, rze-
telnoÊci i gospodarnoÊci.  

Art. 6. (skreÊlony).10)

Art. 7.11) 1. Izby przeprowadzajà co najmniej raz na
cztery lata kompleksowà kontrol´ gospodarki finanso-
wej jednostek samorzàdu terytorialnego.

2. Kontrol´ podmiotów, o których mowa w art. 1
ust. 2 pkt 6 i 7, izby mogà przeprowadzaç równie˝ na
wniosek jednostek samorzàdu terytorialnego i ich
zwiàzków oraz agencji lub funduszy celowych w przy-
padku przekazania Êrodków publicznych na rzecz jed-
nostki samorzàdu terytorialnego.

3. (skreÊlony).12)

Art. 8. 1.13) W zwiàzku z wykonywanà kontrolà in-
spektorzy do spraw kontroli gospodarki finansowej
majà prawo:

1) ˝àdania niezb´dnych informacji dotyczàcych dzia-
∏alnoÊci kontrolowanych jednostek, w szczególno-
Êci ich gospodarki finansowej z zakresu realizacji
bud˝etu oraz gospodarki finansowej,

2) wst´pu na teren i do pomieszczeƒ jednostek kon-
trolowanych,
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——————
3) W brzmieniu ustalonym przez art. 31 pkt 1 ustawy z dnia 21

stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych
z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U. Nr 12,
poz. 136), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 23 lutego 2000 r.

4) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 53 ustawy z dnia
8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujàcych
funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej
(Dz.U. Nr 106, poz. 496), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1997 r., i przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy, o której
mowa w przypisie 2.

5) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 2.

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. c) ustawy,
o której mowa w przypisie 2.

——————
7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której

mowa w przypisie 2.
8) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 4 ustawy,

o której mowa w przypisie 2.
9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której

mowa w przypisie 2.
10) Przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w przypisie 2.
11) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której

mowa w przypisie 2.
12) Przez art. 31 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 3.
13) Oznaczenie ust. 1 wprowadzone przez art. 1 pkt 8 lit. a)

ustawy, o której mowa w przypisie 2.



3) wglàdu w dokumentacj´ zwiàzanà z dysponowa-
niem Êrodkami pieni´˝nymi, ∏àcznie z kontrolà sta-
nu kasy,

4) wglàdu w dokumentacj´ zwiàzanà z gospodarkà
Êrodkami rzeczowymi,

5) wglàdu w dokumentacj´ zwiàzanà z gospodarkà fi-
nansowà kontrolowanej jednostki,

6) zabezpieczania dokumentów i innych dowodów,

7)14) wglàdu w indywidualnà dokumentacj´ podatko-
wà podmiotów ponoszàcych ci´˝ary publiczne na
rzecz jednostek samorzàdu terytorialnego,

8)14) dost´pu do danych osobowych dotyczàcych
kwalifikacji i uposa˝enia pracowników samorzàdo-
wych.

2.15) Realizujàc zadania wynikajàce z ust. 1 pkt 7, in-
spektorzy do spraw kontroli gospodarki finansowej
zwiàzani sà tajemnicà skarbowà, o której mowa
w art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordyna-
cja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160,
poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11,
poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037,
Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315
oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459 i Nr 42,
poz. 475).

Art. 9. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporzàdza si´
protokó∏, który podpisujà inspektor do spraw kontro-
li gospodarki finansowej i kierownik kontrolowanej
jednostki oraz skarbnik (g∏ówny ksi´gowy) lub ich za-
st´pcy.

2. Na podstawie wyników kontroli izba kieruje do
kontrolowanej jednostki wystàpienie pokontrolne,
wskazujàc êród∏a i przyczyny nieprawid∏owoÊci, ich roz-
miary, osoby odpowiedzialne oraz wnioski zmierzajàce
do ich usuni´cia i usprawnienia badanej dzia∏alnoÊci.

3. Kontrolowana jednostka jest obowiàzana w ter-
minie 30 dni od dnia dor´czenia wystàpienia zawiado-
miç izb´ o wykonaniu wniosków lub o przyczynach ich
niewykonania. Do wniosków zawartych w wystàpieniu
pokontrolnym przys∏uguje prawo zg∏oszenia zastrze˝e-
nia do kolegium izby.16)

4.17) Zastrze˝enie sk∏ada w∏aÊciwy organ jednostki
kontrolowanej w terminie 14 dni od otrzymania wystà-
pienia pokontrolnego za poÊrednictwem prezesa izby.
Podstawà zg∏oszenia zastrze˝enia mo˝e byç tylko za-
rzut naruszenia prawa poprzez b∏´dnà jego wyk∏adni´
lub niew∏aÊciwe zastosowanie.

5.18) Bieg terminu, o którym mowa w ust. 3, ulega za-
wieszeniu na czas rozpatrzenia zastrze˝enia w odniesie-
niu do wniosków pokontrolnych obj´tych zastrze˝eniem.

Art. 9a.19) 1. Izby kontrolujà pod wzgl´dem rachun-
kowym i formalnym kwartalne sprawozdania z wyko-
nania bud˝etów jednostek samorzàdu terytorialnego
oraz wnioski o przyznanie cz´Êci rekompensujàcej sub-
wencji ogólnej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw bud˝etu okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady sporzà-
dzania sprawozdaƒ i wniosków, o których mowa
w ust. 1.

Art. 10.20) 1. Informacj´ o stwierdzonych nieprawi-
d∏owoÊciach w zakresie danych dotyczàcych naliczania
subwencji i rozliczeƒ dotacji celowych prezes izby prze-
kazuje organom dokonujàcym podzia∏u tych Êrodków
oraz Prezesowi Rady Ministrów.

2. (skreÊlony).21)

3. (skreÊlony).21)

4. (skreÊlony).21)

Art. 11.22) 1.23) Izba bada uchwa∏y podejmowane
przez organy jednostek samorzàdu terytorialnego
w sprawach:

1) procedury uchwalania bud˝etu i jego zmian,

2) bud˝etu i jego zmian,

3) zaciàgania zobowiàzaƒ wp∏ywajàcych na wysokoÊç
d∏ugu publicznego jednostki samorzàdu terytorial-
nego oraz udzielania po˝yczek,

4) zasad i zakresu przyznawania dotacji,

5) podatków i op∏at lokalnych,

6) absolutorium dla zarzàdu.

2.24) W przypadku nieuchwalenia bud˝etu przez or-
gan stanowiàcy jednostki samorzàdu terytorialnego
do dnia 31 marca roku bud˝etowego, izba ustala bu-
d˝et tej jednostki w terminie do koƒca kwietnia roku
bud˝etowego w zakresie obowiàzkowych zadaƒ w∏a-
snych oraz zadaƒ z zakresu administracji rzàdowej, wy-
konywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub
porozumieƒ.
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——————
14) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. a) ustawy, o której mowa

w przypisie 2.
15) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy, o której mowa

w przypisie 2.
16) Zdanie drugie dodane przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
17) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy, o której mowa

w przypisie 1, i ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 9
ustawy, o której mowa w przypisie 2.

——————
18) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
19) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w przypi-

sie 1, i w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy,
o której mowa w przypisie 2.

20) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której
mowa w przypisie 1.

21) Przez art. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 2.
22) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której

mowa w przypisie 1.
23) W brzmieniu ustalonym przez art. 31 pkt 3 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 3.
24) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 2. 



3.25) W przypadku nieistotnego naruszenia prawa
w uchwale izba nie stwierdza niewa˝noÊci uchwa∏y,
lecz ogranicza si´ do wskazania, ˝e uchwa∏´ wydano
z naruszeniem prawa.

4.26) Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio do
zwiàzków jednostek samorzàdu terytorialnego.

Art. 12.27) 1.28) Izba, prowadzàc post´powanie nad-
zorcze w sprawie uznania uchwa∏y bud˝etowej organu
stanowiàcego jednostki samorzàdu terytorialnego za
niewa˝nà w ca∏oÊci lub w cz´Êci, wskazuje nieprawi-
d∏owoÊci oraz sposób i termin ich usuni´cia.

2. Je˝eli organ w∏aÊciwy w wyznaczonym terminie
nie usunie nieprawid∏owoÊci, o których mowa w ust. 1,
kolegium izby orzeka o niewa˝noÊci uchwa∏ w ca∏oÊci
lub w cz´Êci.

3. W przypadku stwierdzenia niewa˝noÊci uchwa∏y
bud˝etowej w ca∏oÊci lub w cz´Êci bud˝et lub jego
cz´Êç dotkni´te niewa˝noÊcià ustala kolegium izby.

Art. 13.29) Do zadaƒ izby nale˝y ponadto:

1) wydawanie, na wniosek po˝yczkodawcy lub kredy-
todawcy, opinii o mo˝liwoÊci sp∏aty po˝yczki lub
kredytu,

2) opiniowanie mo˝liwoÊci sfinansowania deficytu
bud˝etowego oraz prognozy kszta∏towania si´ d∏u-
gu publicznego, o których mowa w art. 115 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360,
Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255,
z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48,
poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251
i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497
i Nr 46, poz. 499),

3) wydawanie opinii o przedk∏adanych projektach bu-
d˝etów jednostek samorzàdu terytorialnego wraz
z informacjami o stanie mienia jednostek samorzà-
du terytorialnego i objaÊnieniami,

4) wydawanie opinii o przedk∏adanych przez zarzàdy
jednostek samorzàdu terytorialnego informacjach
o przebiegu wykonania bud˝etu za pierwsze pó∏ro-
cze,

5) wydawanie opinii o przedk∏adanych przez zarzàdy
jednostek samorzàdu terytorialnego sprawozda-
niach z wykonania bud˝etu wraz z odr´bnymi spra-
wozdaniami z wykonania planów finansowych za-
daƒ z zakresu administracji rzàdowej, przekaza-
nych ustawowo,

6) wydawanie opinii o sprawozdaniach jednostek sa-
morzàdu terytorialnego z wykonania planów finan-
sowych zadaƒ publicznych z zakresu administracji
rzàdowej wykonywanych na podstawie porozu-
mieƒ z organami administracji rzàdowej,

7) wydawanie opinii o sprawozdaniach z wykonania
planów finansowych zadaƒ publicznych wynikajà-
cych z porozumieƒ mi´dzy jednostkami samorzàdu
terytorialnego,

8) wydawanie opinii o wnioskach komisji rewizyjnych
organów stanowiàcych jednostek samorzàdu tery-
torialnego w sprawie absolutorium,

9) rozpatrywanie spraw dotyczàcych powiadomieƒ
przez skarbnika (g∏ównego ksi´gowego bud˝etu
jednostki samorzàdu terytorialnego) o przypad-
kach dokonania kontrasygnaty na pisemne pole-
cenie zwierzchnika, zgodnie z odr´bnymi ustawa-
mi,

10) rozpatrywanie innych spraw okreÊlonych w odr´b-
nych ustawach.

Rozdzia∏ 3

Organizacja i zasady dzia∏ania regionalnych izb
obrachunkowych

Art. 14. Organami izby sà:

1) kolegium izby,

2) komisja orzekajàca w sprawach o naruszenie dys-
cypliny bud˝etowej.

Art. 15. 1.30) Kolegium izby sk∏ada si´ z przewodni-
czàcego, którym jest prezes izby, oraz cz∏onków powo-
∏anych przez Prezesa Rady Ministrów spoÊród kandy-
datów przedstawionych przez kolegium izby w trybie
okreÊlonym w rozporzàdzeniu, o którym mowa w art. 2
ust. 4.

2.31) Po∏ow´ sk∏adu kolegium izby stanowià cz∏on-
kowie powo∏ani spoÊród kandydatów przedstawio-
nych przez kolegium izby po uprzednim zg∏oszeniu ich
do kolegium przez organy stanowiàce jednostek samo-
rzàdu terytorialnego oraz zaopiniowaniu przez kole-
gium izby z uwzgl´dnieniem kryteriów wysokiej wie-
dzy w zakresie funkcjonowania samorzàdu terytorial-
nego i finansów publicznych. Tryb zg∏aszania do kole-
gium izby kandydatów przez jednostki samorzàdu tery-
torialnego okreÊla rozporzàdzenie, o którym mowa
w art. 2 ust. 4.

2a. (skreÊlony).32)
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——————
25) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 11 lit. c) ustawy,

o której mowa w przypisie 2.
26) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 11 lit. d) ustawy,

o której mowa w przypisie 2.
27) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której

mowa w przypisie 1.
28) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 2.
29) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 2.

——————
30) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 2.
31) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 2.
32) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. b) ustawy, o której mowa

w przypisie 1, a nast´pnie skreÊlony przez art. 1 pkt 14
lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 2.



3.33) Cz∏onkowie kolegium w zakresie realizacji za-
daƒ nadzorczych i funkcji kontrolnych sà niezawiÊli
i podlegajà jedynie ustawom.

4.34) Cz∏onkiem kolegium mo˝e zostaç osoba, która:

1) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych,

2) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe∏ni
praw publicznych,

3) ukoƒczy∏a studia wy˝sze administracyjne, ekono-
miczne lub prawnicze,

4) posiada czteroletni sta˝ pracy w jednostkach zwià-
zanych z funkcjonowaniem samorzàdu terytorial-
nego lub finansów publicznych,

5) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem za prze-
st´pstwo pope∏nione z winy umyÊlnej.

5.35) Odwo∏anie cz∏onka kolegium nast´puje
w przypadku:

1) z∏o˝enia rezygnacji ze stanowiska,

2) skazania prawomocnym wyrokiem za przest´p-
stwo pope∏nione z winy umyÊlnej,

3) utraty warunków okreÊlonych w ust. 4,

4) stwierdzenia powtarzajàcego si´ naruszania prawa
podczas wykonywania obowiàzków lub uchylania
si´ od ich wykonywania.

6. (skreÊlony).36)

7.37) Cz∏onkostwo w kolegium ma charakter etato-
wy lub pozaetatowy. Charakter cz∏onkostwa okreÊla or-
gan powo∏ujàcy cz∏onka kolegium po zasi´gni´ciu opi-
nii prezesa izby.

Art. 16. 1.38) Prezesa izby powo∏uje i odwo∏uje Pre-
zes Rady Ministrów, po zasi´gni´ciu opinii kolegium
izby; art. 15 ust. 4 i 5 stosuje si´ odpowiednio.

2. Zast´pc´ prezesa powo∏uje i odwo∏uje Prezes Ra-
dy Ministrów, na wniosek prezesa izby, spoÊród cz∏on-
ków kolegium izby.

Art. 17.39) 1. Prezes izby reprezentuje jà na ze-
wnàtrz, kieruje sprawami niezastrze˝onymi dla orga-
nów izby i jest prze∏o˝onym pracowników izby.

2. Prezes izby:

1) kieruje obradami kolegium oraz wyznacza sk∏ady
orzekajàce,

2)40) wyst´puje do Prezesa Rady Ministrów z wnio-
skiem o odwo∏anie cz∏onka kolegium, po zasi´gni´-
ciu opinii kolegium izby,

3) wyst´puje do Prezesa Rady Ministrów o zwi´ksze-
nie liczby cz∏onków kolegium,

4) (skreÊlony).41)

Art. 18. 1. Do w∏aÊciwoÊci kolegium izby nale˝y:42)

1)43) ustalanie bud˝etów jednostek samorzàdu teryto-
rialnego w przypadku, o którym mowa w art. 123
ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r.
Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778
i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12,
poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119,
poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45,
poz. 497 i Nr 46, poz. 499), oraz orzekanie o niewa˝-
noÊci uchwa∏, o których mowa w art. 11 ust. 1,

2) rozpatrywanie odwo∏aƒ w sprawach okreÊlonych
w art. 20 ust. 2,

3)44) przyjmowanie sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci kontro-
lnej i informacyjno-szkoleniowej izby,

4)45 uchwalanie wniosków do projektu bud˝etu izby
oraz ramowego planu pracy,

5) przyjmowanie sprawozdaƒ z wykonania bud˝etu
oraz rocznego ramowego planu pracy izby, w tym
planu kontroli,

5a)46) rozpatrywanie zastrze˝eƒ do wniosków zawar-
tych w wystàpieniach pokontrolnych,

6) podejmowanie uchwa∏ w innych sprawach, okre-
Êlonych w odr´bnych przepisach.

2. Uchwa∏y kolegium izby zapadajà bezwzgl´dnà
wi´kszoÊcià g∏osów w obecnoÊci co najmniej 1/2 liczby
cz∏onków kolegium izby.
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——————
33) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. c) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
34) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. d) ustawy,

o której mowa w przypisie 2.
35) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. e) ustawy,

o której mowa w przypisie 2.
36) Przez art. 31 pkt 4 ustawy, o której mowa w przypisie 3.
37) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. e) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
38) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 2.
39) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.

——————
40) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 16 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 2.
41) Przez art. 181 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finan-

sach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.

42) Zdanie wst´pne ze zmianà wprowadzonà przez art. 1
pkt 12 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1.

43) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy, o któ-
rej mowa w przypisie 2.

44) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. c) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.

45) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. d) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.

46) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. e) ustawy, o której mowa
w przypisie 1.



3.47) W posiedzeniu kolegium izby ma prawo
uczestniczyç przedstawiciel podmiotu okreÊlonego
w art. 1 ust. 2, którego sprawa jest rozpatrywana.

Art. 19. 1. W izbie dzia∏ajà sk∏ady orzekajàce, z∏o˝o-
ne z 3 cz∏onków kolegium.

2.48) Do w∏aÊciwoÊci sk∏adów orzekajàcych nale˝y
wydawanie opinii w sprawach okreÊlonych w ustawach.

3.49) W sprawach, o których mowa w art. 13 pkt 8,
izby wydajà opini´ w terminie 14 dni.

Art. 20. 1.50) Od uchwa∏ sk∏adów orzekajàcych s∏u-
˝y odwo∏anie do kolegium izby w terminie 14 dni od
dnia dor´czenia uchwa∏y.

2.51) Odwo∏anie od opinii wydanej przez sk∏ad orze-
kajàcy w sprawach okreÊlonych w art. 13 pkt 3—7 roz-
patrywane jest przez kolegium izby, nie póêniej ni˝
w terminie 14 dni od daty jego wniesienia.

Art. 21. 1.52) Wydanie przez izb´ negatywnej opinii
o projekcie bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialne-
go nie wstrzymuje procedury uchwalania bud˝etu, jed-
nak˝e zarzàd jednostki samorzàdu terytorialnego obo-
wiàzany jest przed uchwaleniem bud˝etu przedstawiç
t´ opini´ organowi stanowiàcemu jednostki samorzà-
du terytorialnego wraz z odpowiedzià na zawarte
w niej zarzuty.

2.53) O negatywnej opinii wydanej w sprawach
okreÊlonych w art. 13 pkt 5 i 6 prezes izby informuje
w∏aÊciwego wojewod´ i ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych.

3.54) Negatywnà opini´ izby o sprawozdaniach
z wykonania bud˝etu jednostki samorzàdu terytorial-
nego oraz planu finansowego wykonywanych zadaƒ
z zakresu administracji rzàdowej zarzàd przedstawia
organowi stanowiàcemu jednostki wraz z odpowiedzià
na zawarte w niej zarzuty nie póêniej ni˝ przed rozpa-
trzeniem absolutorium dla zarzàdu. Przepis ust. 2 sto-
suje si´ odpowiednio.

4.55) Negatywnà opini´ o sprawozdaniach z wyko-
nania planów finansowych zadaƒ publicznych wynika-
jàcych z porozumieƒ mi´dzy jednostkami samorzàdu
terytorialnego prezes izby przekazuje organom stano-
wiàcym tych jednostek.

Art. 22. 1.56) W sk∏ad komisji orzekajàcej w spra-
wach o naruszenie dyscypliny bud˝etowej wchodzà:
przewodniczàcy, jego zast´pcy i od trzech do dziewi´-
ciu cz∏onków. Kadencja komisji trwa 4 lata.

2. Przewodniczàcym komisji orzekajàcej jest za-
st´pca prezesa izby.

3. Zast´pców przewodniczàcego i cz∏onków komi-
sji powo∏uje prezes izby.

4. Komisje orzekajàce w sprawach o naruszenie
dyscypliny bud˝etowej dzia∏ajà na  podstawie odr´b-
nych przepisów.

Art. 23. 1.57) Ograniczenia prowadzenia dzia∏alno-
Êci gospodarczej przez pracowników regionalnych izb
obrachunkowych zajmujàcych stanowiska prezesa,
cz∏onka kolegium, naczelnika wydzia∏u oraz inspektora
do spraw kontroli okreÊlajà przepisy o ograniczeniu
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez osoby
pe∏niàce funkcje publiczne.

2.58) Stanowisk, o których mowa w ust. 1, nie mo˝-
na ∏àczyç z cz∏onkostwem w organach jednostek samo-
rzàdu terytorialnego oraz samorzàdowych kolegiach
odwo∏awczych.

Art. 24.59) 1. Inspektorzy wykonujà zadania kontro-
lne izby; sporzàdzajà protoko∏y, które przekazujà preze-
sowi izby i podmiotom kontrolowanym.

2. Inspektorowi kontroli oraz osobie nadzorujàcej
czynnoÊci kontrolne przys∏uguje dieta w podwójnej
wysokoÊci.

Art. 25.60) Cz∏onkowie kolegium oraz inspektorzy
w zakresie wykonywanych czynnoÊci korzystajà
z ochrony prawnej przys∏ugujàcej funkcjonariuszom
publicznym.
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——————
47) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 3 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
48) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 2 ustawy

z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz.U. Nr 58, poz. 262), która we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 9 czerwca 1996 r., i przez art. 1 pkt 13
lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1.

49) Dodany przez art. 1 pkt 13 lit. b) ustawy, o której mowa
w przypisie 1, i ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 18
ustawy, o której mowa w przypisie 2.

50) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.

51) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 14 lit. b)
ustawy, o której mowa w przypisie 1, i przez art. 1 pkt 19
ustawy, o której mowa w przypisie 2.

52) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 2.

53) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o któ-
rej mowa w przypisie 1, i ze zmianà wprowadzonà przez
art. 1 pkt 20 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 2.

54) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. c) ustawy,
o której mowa w przypisie 2.

——————
55) Dodany przez art. 1 pkt 20 lit. d) ustawy, o której mowa

w przypisie 2.
56) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 16 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
57) W brzmieniu ustalonym przez art. 20 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia∏al-
noÊci gospodarczej przez osoby pe∏niàce funkcje pu-
bliczne (Dz.U. Nr 106, poz. 679), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 1998 r., i z oznaczeniem ust. 1 wpro-
wadzonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa
w przypisie 2.

58) Dodany przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w przy-
pisie 2.

59) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy, o któ-
rej mowa w przypisie 1.

60) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy, o któ-
rej mowa w przypisie 1.



Art. 25a.61) 1. Prezesi izb oraz po jednym reprezen-
tancie wybranym przez kolegia izb tworzà Krajowà Ra-
d´ Regionalnych Izb Obrachunkowych, do zadaƒ której
nale˝y:

1) reprezentowanie izb wobec naczelnych i central-
nych organów paƒstwa,

2) przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów wnio-
sków dotyczàcych zmian w przepisach prawnych
regulujàcych komunalnà gospodark´ finansowà,

3) przedk∏adanie w∏aÊciwemu dysponentowi cz´Êci
bud˝etowej wniosków do projektu bud˝etu paƒ-
stwa w cz´Êci obejmujàcej izby,

4) upowszechnianie dorobku i doÊwiadczeƒ izb,

5) uzgadnianie planów i programów szkoleƒ pracow-
ników izb,

6) koordynowanie planów i programów kontroli,

7)62) przedk∏adanie corocznie Sejmowi i Senatowi
w terminie do 30 czerwca sprawozdaƒ z dzia∏alno-
Êci izb i wykonania bud˝etu przez jednostki samo-
rzàdu terytorialnego.

2. Rada wybiera ze swojego sk∏adu na okres dwóch
lat przewodniczàcego i dwóch zast´pców.

3. Przewodniczàcy Rady kieruje jej pracami oraz re-
prezentuje Rad´ na zewnàtrz.

4. Krajowa Rada pracuje na podstawie regulaminu
zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów.

Art. 25b.61) 1. Zastrze˝enia do wniosków zawartych
w wystàpieniach pokontrolnych rozpatrujà kolegia izb.

2. Kolegium mo˝e zastrze˝enia oddaliç lub
uwzgl´dniç. Przed rozstrzygni´ciem sprawy kolegium
mo˝e zarzàdziç przeprowadzenie dodatkowych czyn-
noÊci kontrolnych.

3. Uchwa∏y kolegium w sprawach odwo∏awczych
zapadajà zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów, na posiedzeniu
niejawnym.

4. Rozpatrzenie zastrze˝enia powinno nastàpiç
w terminie 30 dni.

Art. 26. 1. Obs∏ug´ administracyjnà izby zapewnia
biuro izby.

2. Do pracowników regionalnych izb obrachunko-
wych stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 16 wrzeÊnia
1982 r. o pracownikach urz´dów paƒstwowych (Dz. U.

Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19,
poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 34, poz. 178 i 182,
z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88,
poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254
i Nr 90, poz. 451, z 1994 r. Nr 136, poz. 704, z 1995 r.
Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 98, poz. 604, Nr 133, poz. 882 i 883
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 131, poz. 860, Nr 155,
poz. 1016 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 49, poz. 483
i Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 66,
poz. 787 i Nr 109, poz. 1165).

3.63) Stosunek pracy z przewodniczàcym kolegium,
jego zast´pcà oraz pozosta∏ymi etatowymi cz∏onkami
kolegium izby nawiàzuje si´ na podstawie powo∏ania.

3a.64) Nieetatowi cz∏onkowie kolegium izby otrzy-
mujà stosowny rycza∏t okreÊlony rozporzàdzeniem,
o którym mowa w ust. 6. Do nieetatowych cz∏onków
kolegium izby stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 25
ust. 1—3 ustawy o samorzàdzie terytorialnym, z tym ̋ e
zgod´ na rozwiàzanie stosunku pracy wyra˝a kolegium
izby.

4. (skreÊlony).65)

5. (skreÊlony).65)

6. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, zasady wynagradzania pracowników izb
oraz wymagane kwalifikacje w zakresie wykszta∏cenia
i praktyki zawodowej, zasady ustalania rycza∏tu, diet
i zwrotu kosztów podró˝y nieetatowych cz∏onków kole-
giów izb.

Rozdzia∏ 4

Przepisy karne

Art. 27.66) Kto uchyla si´ od kontroli, w szczególno-
Êci przez nieprzed∏o˝enie potrzebnych dla kontroli do-
kumentów, albo niezgodnie z prawdà informuje o wy-
konaniu wniosków pokontrolnych, 

podlega karze grzywny.

Rozdzia∏ 5

Przepisy koƒcowe

Art. 28. (pomini´ty).67)

Art. 29. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1993 r.
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61) Dodany przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.
62) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 22 lit. a) i b)

ustawy, o której mowa w przypisie 2.

——————
63) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
64) Dodany przez art. 1 pkt 21 lit. b) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
65) Przez art. 1 pkt 21 lit. c) ustawy, o której mowa w przypi-

sie 1.
66) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 22 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
67) Zamieszczony w obwieszczeniu.


