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Uprzejmie informuj�, �e dnia 19 sierpnia 2005 r. Minister Finansów podpisał 
rozporz�dzenie w sprawie sprawozdawczo�ci bud�etowej. Wydanie nowego 
rozporz�dzenia w sprawie sprawozdawczo�ci bud�etowej nast�piło w zwi�zku ze 
zmianami wprowadzonymi ustaw� z dnia 25 listopada 2004 r. o  zmianie ustawy 
o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703), 
która dokonała likwidacji jednej z form prawno-organizacyjnych, a mianowicie 
�rodków specjalnych oraz wprowadziła form� rachunku dochodów własnych 
jednostek bud�etowych. W konsekwencji, zmianie uległa ustawowa delegacja do 
wydania przepisów w zakresie sprawozdawczo�ci bud�etowej. Nowe rozporz�dzenie 
w sprawie sprawozdawczo�ci bud�etowej uwzgl�dnia regulacje dotycz�ce 
sprawozdawczo�ci z wykonania dochodów własnych jednostek bud�etowych 
i wydatków nimi finansowanych.  

Cytowana na wst�pie ustawa w art. 1 pkt 4 uchyliła art. 21 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, z pó�n. zm.), 
na podstawie którego jednostki bud�etowe gromadziły �rodki specjalne. 
Jednocze�nie w przepisach art. 72 i 73 ustawy o  zmianie ustawy o finansach 
publicznych oraz zmianie niektórych ustaw zostały okre�lone zasady likwidacji 
�rodków specjalnych w 2005 r. W zwi�zku z rozwi�zaniami przyj�tymi w ww. ustawie, 
w rozporz�dzeniu w sprawie sprawozdawczo�ci bud�etowej zostały zawarte przepisy 
przej�ciowe stwarzaj�ce mo�liwo�� rozliczenia tych �rodków za okres 
sprawozdawczy od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r. przy zastosowaniu zasad 
obowi�zuj�cych w dniu 31 grudnia 2004 r. 

W nowym rozporz�dzeniu w sprawie sprawozdawczo�ci bud�etowej 
w zakresie dotycz�cym sprawozdawczo�ci jednostek samorz�du terytorialnego 
dokonano, mi�dzy innymi,  nast�puj�cych  zmian: 

1. wprowadzono obowi�zek sporz�dzania sprawozdania z wykonania planów 
finansowych rachunku dochodów własnych jednostek bud�etowych. W tym celu 
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został opracowany wzór formularza sprawozdania: Rb–34 – kwartalne 
sprawozdanie z wykonania planów finansowych rachunku dochodów własnych 
jednostek bud�etowych. Jednostki samorz�du terytorialnego sporz�dzaj� to 
sprawozdanie za II i IV kwartał. Jednostkowe sprawozdania kwartalne Rb-34 
z wykonania planów finansowych dochodów własnych samorz�dowych jednostek 
bud�etowych i wydatków nimi sfinansowanych s� sporz�dzane po raz pierwszy 
za II kwartał 2005 r. i przekazywane zarz�dowi jednostki samorz�du 
terytorialnego w terminie do dnia 10 pa�dziernika 2005 r. Zbiorcze sprawozdania 
Rb-34 za II kwartał 2005 r.: 

• zarz�dy jednostek samorz�du terytorialnego sporz�dzaj� 
i przekazuj� w formie dokumentu i w formie elektronicznej do wła�ciwych 
terytorialnie regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 
25 pa�dziernika 2005 r., 

• regionalne izby obrachunkowe przekazuj� w formie elektronicznej do 
Ministerstwa Finansów w terminie do dnia 9 listopada 2005 r.; 

2. w sprawozdaniach Rb-30, Rb-31 i Rb-33  dodano pozycje po stronie przychodów 
- pokrycie amortyzacji, a po stronie kosztów i innych obci��e� - odpisy 
amortyzacji. Zrezygnowano z kolumn "Nale�no�ci” i “Zobowi�zania” według 
paragrafów. W sprawozdaniach  dane uzupełniaj�ce o rozliczeniu kasowym z 
bud�etem rozszerzono o pozycje  "Podatek VAT od otrzymanych dotacji 
przedmiotowych". W sprawozdaniu Rb-33 z wykonania planów finansowych 
funduszy celowych nie posiadaj�cych osobowo�ci prawnej dane w zakresie 
zobowi�za� b�d� wykazywane tak, jak obecnie według paragrafów, ale jako dane 
uzupełniaj�ce; 

3. w sprawozdaniu Rb-27S miesi�czne/roczne z wykonania planu dochodów 
bud�etowych jednostki samorz�du terytorialnego  dodano kolumn� Skutki decyzji 
wydanych przez organy podatkowe na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, 
obliczone za okres sprawozdawczy; 

4. w zwi�zku z wprowadzeniem mo�liwo�ci prefinansowania wydatków z udziałem 
lub ze �rodków pochodz�cych z bud�etu Unii Europejskiej, w sprawozdaniu Rb-
NDS kwartalne  o nadwy�ce/deficycie jednostki samorz�du terytorialnego 
uzupełniono o informacje dotycz�ce: 

• kredytów i po�yczek na realizacj� programów i projektów 
realizowanych z udziałem �rodków pochodz�cych z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójno�ci UE, w tym po�yczek na 
prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem 
�rodków pochodz�cych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno�ci 
otrzymanych z bud�etu pa�stwa,  
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• papierów warto�ciowych i obligacji jednostek 
samorz�dowych oraz zwi�zków komunalnych na realizacj� programów i 
projektów realizowanych z udziałem �rodków pochodz�cych z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójno�ci UE. 

 

Rozporz�dzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do sporz�dzenia sprawozda� za 
III kwartał 2005 r. 

Jednocze�nie Ministerstwo Finansów informuje, �e informatyczny system 
sprawozdawczo�ci bud�etowej zostanie dostosowany do obowi�zuj�cych przepisów. 

 


