
Or.A. 0713/2252/17 
UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: kwrist@mac.gov.pl w formacie umożliwiającym edycję.  
Plik należy zapisać np.: MRiRW PROW - woj.zachodniopomorskie; MŚ udostępnianiu inf. o środowisku – m.Kraków. 

Informacja o projekcie: 
Tytuł Projekt rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej 
Autor   Ministerstwo Finansów  
Projekt z dnia 10 listopada 2017 r.  
 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   
Urząd -------------------- 
Organizacja 
samorządowa Związek Powiatów Polskich, zestaw uwag otrzymanych z powiatów 28 listopada 2017 r.  

Osoba do kontaktu Bernadeta Skóbel 
e-mail bs@zpp.pl 
tel. 18 477 86 00 
 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 

się uwaga (np. 
art., nr str., 

rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

Rb-NDS – uwaga o 
charakterze 
ogólnym 

dane uzupełniające do 
sprawozdania Rb-NDS wykazuje 
się w innych sprawozdaniach 
 

powtarzanie danych z innych 
sprawozdań 

  

2.  

§ 17 i część H 
wzoru 

Dane wykazywane w danych 
uzupełniających w zakresie 
dochodów i wydatków na 
realizacje programów i 
projektów z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
2 uofp ( w podziale na 
finansowanie, dofinansowanie i 
płatności w zakresie budżetu UE) 
są wyodrębnione na podstawie 
czwartej cyfry klasyfikacji 

Wykazywanie tych samych 
danych w danych 
uzupełniających do RB NDS jest 
powielaniem danych już 
otrzymywanych i niepotrzebnym 
dodatkowym obowiązkiem dla 
jst 
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budżetowej dochodów i 
wydatków, są wykazywane w spr 
RB 27S i RB 28S i dostępne dla 
odbiorców sprawozdań.  
 

3.  

załącznik Nr 21 
wzór 
sprawozdania RB 
NDS - część F 
 

dane uzupełniające w cz. F, z wyj. 
F3 powinny być wykazywane 
maksymalnie w spr za II i IV kw. , 
a nie jak zaproponowano co 
kwartał.  
 

dodatkowe obowiązki 
sprawozdawcze, gdzie 
przestrzeganie reguł art. 242 i 
243 ustawy o finansach 
publicznyc jest kontrolowane w 
ramach Wieloletnich Prognoz 
Finansowych i dane te 
wykazywane są w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej (zał. Nr 1 ) 
- dodatkowe obowiązki 
sprawozdawcze - brak 
uzasadnienia w rozporządzeniu 
ich nałożenia 

  

4.  

załącznik Nr 21 
wzór 
sprawozdania RB 
NDS - część F - 
odnośnik 5 i 7 

5) dotyczy zobowiązań 
przejętych w latach 2014-2018  
7) dotyczy zobowiązań 
przejętych w latach 2013-2018 
 

doprecyzowanie zapisów. 
Formuła wykazuje się w latach... 
gdzie zgodnie z opisem pkt F13, 
F4 i F5 zakres danych dotyczy 
kilku pojęć i czynności może 
powodować trudności 
interpretacyjne 

  

5.  

Instrukcja 
sporządzania 
sprawozdań Zał. nr 
36, rozdz. 6,  § 17,  
Zał. nr 21 Rb-NDS 
oraz 2) Zał. nr 36, 
rozdz. 9,  oraz 
uzasadnienie do 
Rb-50 str 4 

Treść uwagi (propozycja zmian): 
1) wnosimy zastrzeżenia  do 
części H. nowego Rb-NDS 
związane ze zbyt dużą 
szczegółowością podziału 
dochodów i wydatków bieżących 
jak i majątkowych.   
2) mało precyzyjnie określona co 
należy wykazywać po stronie 
wykonania wydatków w danych 
uzupełniających do 

Uzasadnienie uwagi: 
ad1) Podział na wykazane trzy 
kategorie powoduje trudności z 
wyodrębnieniem wspomnianych 
podziałów /cz.H Rb-NDS/. 
Programy księgowe nie 
pozwalają na doprecyzowanie 
danych w ujęciu z cz. H, gdyż 
programy mają ograniczone 
możliwości uszczegółowienia 
danych wprowadzanych do 
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sprawozdania Rb-50 
 

systemu FK. Brak szczegółowych 
informacji w zakresie 
kwalifikowania środków do 
poszczególnych kategorii.  
ad 2) Nie jest wyjaśnione jasno 
czy maja być wykazywane kwoty 
wydatków stanowiących 
dofinansowanie j.s.t. z własnego 
budżetu do zadań administracji 
rządowej w sytuacji gdy kwota 
dotacji nie jest wystarczająca na 
ich realizację, czy należy 
prezentować środki stanowiące 
różnicę między transzą 
otrzymanej dotacji a faktycznym 
wykonaniem wydatków 
realizowanych wyłącznie w 
ramach wysokości planu dotacji. 
Generalnie czy wykonanie 
wydatków może być większe od 
wykonania dochodów. 
 
 

6.  

załącznik nr 36 
Rozdział 11 
Ustalanie 
kompletności i 
prawidłowości 
sprawozdań § 25 
ust 7 
 

1) zdanie 1 - termin sporządzenia 
korekty jest za krótki 
2) zdanie 2 - słowo lub zastąpić 
słowem albo  
3) zdanie 2 - należy 
doprecyzować pojęcie - jednostki 
otrzymującej sprawozdanie, czy 
dotyczy to również jednostek 
otrzymujących sprawozdanie do 
wiadomości 
 

ad. 1) w przypadku niekorzystnej 
konfiguracji dni wolnych od 
pracy - praktycznie nie ma czasu 
na zrobienie korekty  
ad 2) alternatywa rozłączna - 
albo po uzgodnieniu sporządzana 
jest korekta przesłanego 
sprawozdania albo uwzględniana 
w kolejnym okresie 
sprawozdawczym  
ad. 3) - z kim powinna być 
uzgodniona korekta w przypadku 
sprawozdań RB 27ZZ i RB 50 w 
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przypadku sprawozdań 
sporządzanych przez zarządy jst - 
tylko z podmiotem 
przekazującym dotacje, z 
podmiotem przekazującym 
dotację i RIO (jednostka 
otrzymująca sprawozdanie do 
wiadomości) - konieczność 
doprecyzowania. 
 

7.  

załącznik nr 36 
Rozdział 11 
Ustalanie 
kompletności i 
prawidłowości 
sprawozdań § 25 
ust 9 
 

1) zmiana z 5 dni na 5 dni 
roboczych  
2) część zdania : "a w przypadku 
gdy wskazany wyżej termin 
przekazania sprawozdania 
upływa wcześniej, korekty 
sporządza się do tego dnia" - 
konieczność doprecyzowywania 
 

Ad.1) zachowanie jednolitości w 
stosunku do ust. 12  
ad. 2) termin: "wskazany wyżej 
termin przekazania 
sprawozdania" jst nieostry, wyżej 
tzn w którym miejscu (termin 5 
dni czy terminy wskazane w ust. 
2-6 - ta formuła jest niejasna. 
druga część : "korekty sporządza 
się do tego dnia" - do którego 
dnia? dnia sporządzenia 
sprawozdania? Co do zasady 
korekta sporządzana jest do 
sporządzonego i przekazanego 
sprawozdania. Jeśli 
sprawozdanie nie jest 
sporządzone i przekazane to nie 
wymaga korekty 

  

8.  

Uzasadnienie  W uzasadnieniu na str.4 od 
akapitu "Doprecyzowano w 
sprawozdaniu Rb-50 o 
wydatkach..............kwestie 
wykazywania DOPŁAT dla 
jednostek samorządu 
terytorialnego do dotacji na 
zadania z zakresu administracji 
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rządowej. Czy DOPŁATA odnosi 
się do zaangażowania środków 
własnych na wydatki związane z 
administracja rządową; których 
grup budżetowych dotyczy? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


