
WYKAZ RZECZOWY PUBLIKACJI ZAMIESZCZONYCH W BIULETYNACH 
RIO W 2007 ROKU 

  

  
 

Nr 
Biuletynu Strona 

I.    Z PRAC KOLEGIUM   
1. Budżety jednostek samorządu terytorialnego na 2007 

rok 1 2-9 
2. Wyniki opiniowania sprawozdań z wykonania 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz 
związków gmin za 2004 rok 2-3 2-4 

3. Opinie składów orzekających w sprawie absolutorium 
za 2006 rok  2-3 4-6 

4. Wyniki opiniowania informacji o przebiegu wykonania 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz 
związków gmin za I półrocze 2007 r. 4 2-3 

   
II.  ANALIZY   

1. Realizacja budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego województwa opolskiego za 2006r. 2-3 13-68 

    
III. DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH   

1. Zasady postępowania w sprawach o naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych wpływające na 
prawa strony 4 10-17 

   
IV. GOSPODARKA FINANSOWA   

1. Praktyczne zastosowanie ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 1 16-26 

2. Inkaso opłaty skarbowej 1 27-29 
3. Zakres nowelizacji ustawy Prawo zamówień 

publicznych 2-3 69 
4. Zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego 4 18-20 
   
       Pytania i odpowiedzi   

−  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej a projekt 
uchwały budżetowej 1 46-48 

−  Operat szacunkowy nieruchomości 1 48 
−  Podejmowanie przez komisję rewizyjną czynności 

kontrolnych w związku z wnioskiem o absolutorium 
oraz prawa wglądu członków komisji rewizyjnej w 
decyzje wydawane przez Prezydenta 1 48-49 

−  Błędy w sprawozdaniach Rb-UZ 1 50 
−  Planowanie przez gminę inwestycji w zakresie 

modernizacji oświetlenia   2-3 83 
−  Właściwość miejscowa organu podatkowego dla 

podatnika prowadzącego działalność gospodarczą na 
terenie dwóch gmin    2-3 85 

−  Angażowanie środków pieniężnych pochodzących z 
subwencji oświatowej przekazanej w grudniu na 
styczeń następnego roku, znajdujące się w końcu 2-3 86-89 



roku budżetowego na rachunku budżetu, na wydatki 
ponoszone w grudniu tego roku  

−  Obliczanie wolnych środków 2-3 89-90 
−  Prowadzenie odrębnego rachunku bankowego dla 

jednostki budżetowej 2-3 90 
−  Dodatek funkcyjny dla pracownika niespełniającego 

wymagań kwalifikacyjnych   4 39 
    

 V.   WYJAŚNIENIA, INTERPRETACJE URZĘDÓW CENTRALNYCH 
       Gospodarka finansowa   

1. Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 1 51 
2. Klasyfikowanie w budżetach dochodów z tytułu 

sprzedaży składników mienia, w tym nieruchomości 1 52 
3. Klasyfikowanie wydatków budżetowych w Komendach 

Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej związanych 
z zakupem sprzętu ratowniczego i urządzeń łączności 1 52 

4. Opłata skarbowa za wielojęzyczne odpisy aktów stanu 
cywilnego 1 53 

5. Zastosowanie klasyfikacji budżetowej 2-3 92-96 
6. Klasyfikowanie środków na zadania finansowane przy 

udziale środków unijnych 4 40 
7. Wypłaty ekwiwalentów dla strażaków ochotników za 

czas udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach 4 41 
8. Klasyfikowanie kosztów zatrudnienia pracownika j.s.t. 

w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki”. 4 41 
9. Stosowanie klasyfikacji budżetowej przez j.s.t. 4 42 

10. Planowanie w budżetach j.s.t. zwrotu użytkownikom 
wieczystym podatku VAT 4 42-44 

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


