
 
 

Opole, 28 marca 2022 r. 

NA.III – 070 - 17 /2022 

Panie i Panowie 

Prezydenci Miast 

Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin 

Starostowie Powiatów 

Jednostek Samorządu Terytorialnego  

Województwa Opolskiego 

 

Szanowni Państwo! 

 

W związku z wdrożeniem systemu eNadzór od 1 kwietnia 2022 roku, Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Opolu informuje, że została już uruchomiona możliwość przekazywania do 

nadzoru Izby aktów prawnych w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP na stworzoną 

do tego celu dedykowaną skrytkę o nazwie: /ryft3g6003/eNadzor.  

Tym samym rozpoczynamy drugi etap wdrożenia na terenie województwa opolskiego 

systemu eNadzór, do którego zapraszamy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, które 

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.  

 

Mając na względzie zdobyte już doświadczenie z przekazywaniem aktów prawnych 

przez JST do nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej, uprzejmie prosimy Państwa  

o zachowanie następujących zasad: 

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. Uchwały i zarządzenia organów JST prosimy przekazywać bez pisma przewodniego.  



3. Prosimy 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@. 

4. Prosimy nie przekazywać do systemu eNadzór dokumentów podlegających 

zaopiniowaniu przez RIO, np. sprawozdań z wykonania budżetu za 2021 r., wniosków 

o wydanie opinii.  

5. Uchwały i zarządzenia podlegające nadzorowi RIO prosimy przekazywać tylko jedną 

wybraną metodą, nie powielać tej czynności.  

6. Prosimy nie przekazywać do RIO 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 Opolskiego, 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 Opolskiego.  

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.  

 

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.  

 

 

 

                  Prezes 

         Regionalnej Izby Obrachunkowej  

         w Opolu 

 

        Grzegorz Czarnocki 
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