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Panie i Panowie 
Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin 
Starostowie Powiatów 
Jednostek Samorządu Terytorialnego 
Województwa Świętokrzyskiego 
 

 

Szanowni Państwo! 

 

W związku z wdrożeniem systemu eNadzór w 2022 roku, Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Kielcach  informuje, że od 3 stycznia 2022 r. zostanie uruchomiona 

możliwość przekazywania do nadzoru Izby aktów prawnych w formie elektronicznej poprzez 

platformę ePUAP na stworzoną do tego celu dedykowaną skrytkę o nazwie: 
/RIOKIELCE/enadzor 

Jednostki samorządu terytorialnego w celu wysłania dokumentów do nadzoru 

do Regionalnej Izby Obrachunkowa w Kielcach, będą mogły wykorzystywać ten sam edytor, 

przy pomocy którego tworzone są akty podlegające ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

(Edytor Aktów Prawnych XML Legislator) i wygenerowane z niego pliki przesłać od razu 

poprzez ePUAP do Izby. 

W związku z powyższym uprzejmie prosimy Państwa o zachowanie 

następujących zasad: 

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej należy przekazywać w formie elektronicznej 

poprzez dedykowaną do tego celu skrytkę ePUAP (szczegółowa instrukcja 

w załączeniu) wszystkie akty prawne podlegające nadzorowi Izby, za wyjątkiem 

uchwał i zarządzeń, o których mowa w art. 230 ustawy o finansach publicznych 

(tj. dot. WPF). 

2. Zgodnie z art. 230b pkt 2 ustawy o finansach publicznych, systemem właściwym 

do przekazywania przez jednostkę samorządu terytorialnego regionalnej izbie 

obrachunkowej: 

 projektów uchwał, o których mowa w art. 230 ust. 2, 

 uchwał i zarządzeń w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 

jest wyłącznie system BeSTi@. 



2 
 
 

3. Regionalnej Izbie Obrachunkowej nie należy przekazywać aktów podlegających 

nadzorowi Wojewody. 

Warto zaznaczyć, że akty przekazywane do nadzoru RIO tworzone są przy użyciu tych 

samych narzędzi co akty przekazywane celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego, w związku z czym nie pociąga to za sobą żadnych 

dodatkowych kosztów po stronie jednostek samorządu terytorialnego. 

Głównym celem projektu jest 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 Świętokrzyskiego. 

Docelowo - wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez jednostki samorządu 

terytorialnego prośbom - intencją Izby jest także sukcesywne zwiększenie udziału 

dokumentów elektronicznych w dokumentach przekazywanych między jednostkami 

samorządu terytorialnego, a Izbą. 

W naszej ocenie wdrożenie projektu powinno podnieść bezpieczeństwo i pewność 

treści aktów przekazywanych do nadzoru i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego, dzięki przekazywaniu jedynie wersji elektronicznej aktu prawnego. 

Nie ma też konieczności ich drukowania i przekazywania wersji papierowej. 

Wykonanie pierwszej wysyłki aktów do nadzoru prawnego RIO należy wykonać przy 

pomocy instrukcji, która znajduje się w załączeniu.  

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 znajduje się 

w załączeniu. 

Doświadczenia z dokumentami przedkładanymi Izbie wyłącznie w formie 

elektronicznej (sprawozdawczość budżetowa oraz wieloletnie prognozy finansowe) 

pozwalają zakładać, że wdrożenie nowego projektu, podobnie jak wcześniej wymienione, 

przyczyni się do usprawnienia działalności nie tylko Izby, ale także kierowanych przez 

Państwa jednostek. 

Informacje dotyczące wdrażanego przez RIO w Kielcach systemu 

Nadzór     będą     na       bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Izby 

www.bip.kielce.rio.gov.pl/e-Nadzor,217.html w utworzonej w tym celu zakładce. 

 

Zastępca Prezesa 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

Zbigniew Rękas 
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