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Zielona Góra,    08  listopada 2019 r. 

RIO.II.613.43.2019 

     Panie i Panowie 
     Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie Gmin 

     Starostowie Powiatów 
     Marszałek Województwa Lubuskiego    
     Przewodniczący Zarządów Związków Komunalnych 
     Jednostki Samorządu Terytorialnego i Związki Komunalne       Województwa Lubuskiego 
     Województwa Lubuskiego 
Szanowni Państwo! 

W związku z wdrożeniem systemu e-Nadzór z dniem 22 października 2019 r. udostępniona została 
możliwość elektronicznego przekazywania aktów organów JST do nadzoru Izby. 

Przekazywanie aktów w formie elektronicznej do nadzoru prawnego możliwe jest poprzez stronę internetową 
Modułu Komunikacyjnego Urzędowej Poczty Elektronicznej po uprzednim zalogowaniu (https://nowe.upe.com.pl). 
Istnieje również  możliwość  przekazywania aktów bezpośrednio z poziomu Edytora XML Legislator. 

Informuję, że począwszy od 4 listopada br. korespondencja z Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca 
przekazanych do nadzoru aktów (rozstrzygnięcia nadzorcze, uchwały w sprawie stwierdzenia nieistotnego 
naruszenia prawa, zawiadomienia o terminie posiedzenia Kolegium oraz ewentualne pytania dotyczące aktu) 
prowadzona jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Modułu Komunikacyjnego Urzędowej Poczty 
Elektronicznej. 

W przypadku otrzymania korespondencji z organu nadzoru, będzie ona dostępna do odbioru, na Module 
Komunikacyjnym w sekcji Korespondencja Przychodząca. Dodatkowo, o każdej oczekującej na odebranie 
korespondencji z Regionalnej Izby Obrachunkowej, zostaną również poinformowani, stosowną wiadomością 
e-mail, użytkownicy Modułu Komunikacyjnego.  

Podkreślam jednocześnie, że istnieje możliwość integracji konta urzędu na Module Komunikacyjnym z 
kontem ePUAP. W tym celu w ustawieniach instytucji na Module Komunikacyjnym należy wprowadzić stosowny 
adres skrytki ePUAP. W przypadku integracji konta JST na Module Komunikacyjnym z kontem na ePUAP każda 
korespondencja przychodząca z RIO zostanie automatycznie przekazana na skrytkę ePUAP konkretnej JST.  

Mając powyższe na uwadze prosimy o korzystanie z Modułu Komunikacyjnego Urzędowej Poczty 
Elektronicznej lub z dedykowanej w tym celu funkcji w systemie Legislator i przekazywanie w ten sposób aktów 
prawnych podlegających nadzorowi Izby, za wyjątkiem uchwał i zarządzeń dotyczących Wieloletnich prognoz 
finansowych (zgodnie z art. 230b pkt. 2 ustawy o finansach publicznych systemem właściwym do przekazywania 
przez jednostkę samorządu terytorialnego regionalnej izbie obrachunkowej uchwał i zarządzeń w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej, jest wyłącznie system BeSTi@). 

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących powyższych kwestii należy kontaktować się  
z wykonawcą systemu – firmą ABC PRO (infolinia: 801 044 102; dla telefonów komórkowych: +48 22 379 09 00).  
Instrukcje dotyczące przekazywania aktów JST do nadzoru prawnego w wersji elektronicznej zostały już przekazane 
Państwu we wcześniejszej korespondencji.  Dodatkowo zostały one opublikowane na stronie Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Zielonej  Górze ( www.zielonagora.rio.gov.pl ). 

 

 

                Z poważaniem 

           (-) Ryszard Zajączkowski 
                    Prezes Izby 
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