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Uprzejmie informuję, że rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2004 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej zostało opublikowane w 
Dzienniku Ustaw Nr 250, poz. 2505. 

 
W zakresie dotyczącym sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego dokonano 
następujących zmian:  

1. w sprawozdaniu Rb-NDS kwartalnym o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu 
terytorialnego- rozszerzono zakres informacji dotyczącej przychodów i rozchodów o 
kredyty i pożyczki uzyskane na prefinansowanie programów i projektów finansowanych 
z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z 
budżetu państwa oraz kredyty i pożyczki uzyskane na realizację ww. programów i 
projektów, otrzymane z innych źródeł,  

2. w zakresie sprawozdania Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów 
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – uaktualniono podstawę prawną 
dotyczącą udzielanych przez gminy ulg i zwolnień podatkowych (obecnie reguluje to art. 
18 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego),  

3. w sprawozdaniu Rb-Z – w części dotyczącej danych uzupełniających wprowadzono 
informacje o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów 
finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 
podziale na kwoty stanowiące udział własny oraz na pokrycie wydatków unijnych (oraz 
emitowanych papierach wartościowych) zaciągniętych (wyemitowanych) na realizację 
programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności, z wyszczególnieniem środków otrzymanych z budżetu państwa, w 
tym długoterminowe, otrzymanych z innych źródeł, w tym długoterminowe,  

4. w związku z koniecznością dokonywania przez Ministra Finansów szczegółowego 
monitorowania poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego oraz bieżącej 
oceny kondycji tych jednostek, rozszerzono zakres informacji dotyczącej zobowiązań o 
dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o odroczonym terminie 
płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych. W 
sprawozdaniu Rb-Z w tabeli "uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z 
zawartych umów o odroczonym terminie płatności na okres dłuższy niż 6 miesięcy, 
przypadającym w latach następnych należy wykazać wszystkie zobowiązania wynikające 
z zawartych umów o terminie płatności, dłuższym niż 6 miesięcy. 

 
 



Rozporządzenie weszło w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie po raz 
pierwszy do sporządzenia sprawozdań za najbliższy okres sprawozdawczy następujący po dniu 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, tj. za I kwartał 2005 r. 
 
Odnośnie zmian wprowadzonych w sprawozdaniu Rb-NDS Ministerstwo Finansów uprzejmie 
informuje, że celem wprowadzonych zmian w sprawozdaniu Rb-NDS było uzyskanie informacji 
dotyczących wysokości środków otrzymanych z budżetu państwa na prefinansowanie 
programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności. 
 
W związku z powyższym w sprawozdaniu Rb-NDS w pozycji D111 należy podać tylko środki 
otrzymane z budżetu państwa a w pozycji D112 należy podać środki z kredytów i pożyczek, 
które przeznaczone są na finansowanie projektów (środki własne). Analogicznie należy wypełnić 
pozycje D211 i D212. 
 
Ponadto Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w związku z ustawą z dnia 25 listopada 
2004 r o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw i realizacją 
Projektu PHARE 2002/000.580.01.09 "Zarządzanie finansami publicznymi" komponent B, 
trwają prace nad kolejną nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. 
w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24, poz. 279 z późn. zm.).  
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