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WYKAZ RZECZOWY PUBLIKACJI ZAMIESZCZONYCH W BIULETYNACH  
RIO W 2006 ROKU 

 

  
 Nr Biuletynu Strona 

I. Z PRAC KOLEGIUM   
1. Wyniki opiniowania projektów budżetów na 2006 r.  1 2-5 
2. Wyniki opiniowania sprawozdań z wykonania budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin 
za 2005 rok. 2-3 2-4 

3. Opinie składów orzekających w sprawie absolutorium za 
2005 rok. 2-3 5-7 

4. Wyniki opiniowania informacji o przebiegu wykonania bu-
dżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz związków 
gmin za I półrocze 2006 r. 4 2-4 

   

II. ANALIZY   
1. Zobowiązania i należności jednostek samorządowego sek-

tora finansów publicznych w latach 2003-2004. 1 10-38 
2. Realizacja budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

województwa opolskiego za 2005 r. 2-3 13-66 
3. Dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego woje-

wództwa opolskiego w latach 2002 – 2005. 4 9-25 
    

III. DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH   
1. Postępowanie przed Komisją Orzekającą w sprawach o na-

ruszenie dyscypliny finansów publicznych. 1 44-48 
   

IV. GOSPODARKA FINANSOWA   
1. Jawność finansów publicznych. 1 39-43 
2. Prawo zamówień publicznych po nowelizacji dokonanej 

ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. 2-3 67-74 
3. Windykacja należności podatkowych oraz pozostałych do-

chodów budżetowych w świetle kontroli przeprowadzonych 
przez RIO w Opolu w 2005 r. 4 26-31 

4. Omówienie istotnych zmian przepisów prawnych wprowa-
dzonych nowymi rozporządzeniami wykonawczymi do 
ustawy o finansach publicznych. 4 31-37 

   
  Pytania i odpowiedzi   

- Samodzielne stanowiska księgowe w jednostce budżetowej 
gminy 1 60 

- Wartość nieruchomości ujmowana w księgach rachunko-
wych gminy 1 60 

- Dotacja dla spółek wodnych 2-3 85-86 
- Dostęp do informacji publicznej 2-3 86-87 
- Zakres informacji udzielanych j.s.t. przez RIO w związku z 

ich projektowanymi uchwałami  4 47-48 
    

 V. WYJAŚNIENIA, INTERPRETACJE URZĘDÓW CENTRALNYCH 
   
     Gospodarka finansowa   

1. Zwolnienie z opłaty skarbowej wniosków o zwrot wydatków 
poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez oso- 1 61 
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by fizyczne. 
2. Wystawianie tytułów wykonawczych. 1 62 
3. Klasyfikowanie dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży dzia-

łek budowlanych, rolniczych oraz budynków mienia komu-
nalnego. 1 63 

4. Klasyfikowanie wydatków z tytułu odsetek na prefinanso-
wanie zadań współfinansowanych ze środków pochodzą-
cych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności. 1 63 

5. Kontrola finansowa samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej. 1 63 

6. Wydatki na dofinansowanie kształcenia młodocianych pra-
cowników. 1 65 

7. Usługi związane z organizacją imprezy kulturalnej. 1 65 
8. Wynagrodzenia wypłacane członkom gminnych komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych. 1 65 
9. Odsetki od nieterminowych wpłat oraz zastosowanie czwar-

tej cyfry w przypadku zaciągnięcia pożyczek na prefinan-
sowanie w budżecie państwa. 2-3 88 

10. Stosowanie niektórych przepisów z zakresu finansów pu-
blicznych. 2-3 89-93 

11. Zawieranie umów długoterminowych. 2-3 93-95 
12. Interpretacja Ministra Finansów w sprawie jednolitego sto-

sowania prawa podatkowego przez organy podatkowe w 
zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości grun-
tów pod napowietrznymi liniami energetycznymi, którymi 
zarządza PGL Lasy Państwowe. 2-3 95-96 

13. Klasyfikowanie przychodów z prywatyzacji. 4 48-49 
14. Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń ro-

dzinnych. 4 49 

    Podatki   
1. Ujęcie podatku od towarów i usług VAT w budżecie w 

związku z nabyciem towarów i usług przeznaczonych na 
realizację inwestycji. 2-3 88 

 
Ponadto w każdym Biuletynie publikujemy wybrane uchwały Kolegium oraz orzeczenia komisji orze-
kającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a także wybrane wyroki SN, NSA 
i WSA w sprawach dotyczących działalności samorządu terytorialnego. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


