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MINISTER FINANSÓW 

 

ST2-4834-56/2006/1235                            Warszawa, 2006-06-28 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uprzejmie informuję, że dnia 27 czerwca 2006 r. podpisane zostało 
rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 

 
W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2006 r. ustawy z dnia 30 czerwca 

2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169 poz. 1420) 
zmianie uległa ustawowa delegacja do wydania przepisów w zakresie 
sprawozdawczości budżetowej. Rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej, stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 
 

W nowym rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w 
stosunku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej w zakresie dotyczącym sprawozdawczości jednostek 
samorządu terytorialnego dokonano, następujących zmian: 

 
1. W związku z zapisem art. 18 ust 2 pkt 1 lit. e ustawy o finansach publicznych 

wprowadzono nowe sprawozdanie na formularzu Rb-ST - roczne sprawozdanie 
o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek 
budżetowych/jednostek samorządu terytorialnego. 

 
2. W sprawozdaniu Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów 

budżetowych jednostki samorządu terytorialnego kolumnę "Skutki decyzji 
wydanych przez organy podatkowe na podstawie ustawy - Ordynacja 
Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy" podzielono na dwie kolumny tj. 
"umorzenia zaległości podatkowych" i "rozłożenia na raty, odroczenia terminu 
płatności". Takie same zmiany wprowadzono w formularzu Rb-PDP. 

 
3. W sprawozdaniu Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków 

budżetowych jednostki samorządu terytorialnego zmieniony został nagłówek 
kolumny 10, w zakresie powołania się na przepisy ustawy o finansach 
publicznych. Kolumnę dotyczącą zobowiązań wymagalnych na koniec okresu 
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sprawozdawczego podzielono na: powstałe w latach ubiegłych oraz na 
powstałe w roku bieżącym, co uwzględniono również w treści instrukcji. 

 
4. W sprawozdaniach Rb-Z i Rb-N w główce formularza usunięto kolumnę "część". 
 
5. W wyniku uwag z jednostek samorządu terytorialnego i RIO zostały 

doprecyzowane instrukcje do formularzy Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N i Rb-WS. 
 
6. W związku z propozycjami zgłaszanymi przez dysponentów środków budżetu 

państwa i jednostki samorządu terytorialnego wprowadzono zapis, że 
sprawozdania jednostkowe oraz łączne i zbiorcze będą sporządzane w złotych i 
groszach, tj. tak jak prowadzone są księgi rachunkowe, bez konieczności 
zaokrąglania. 

 
7. Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły przekazywać sprawozdania 

wyłącznie w formie elektronicznej, tylko wtedy, gdy autentyczność ich 
pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane bezpiecznym 
podpisem elektronicznym zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o 
podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm), 
weryfikowanym, przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

 
8. Opis formatu wymiany danych dla sprawozdań budżetowych jednostek 

samorządu terytorialnego zostaną zamieszczone na stronie internetowej 
Ministerstwa Finansów - Biuletyn Informacji Publicznej, w zakładce Samorząd 
Terytorialny. Sprawozdanie w formie elektronicznej do regionalnych izb 
obrachunkowych będą przekazywane z wykorzystaniem aplikacji wskazanej 
przez Ministerstwo Finansów. 

 
9. Uległy skróceniu terminy przekazywania sprawozdań po upływie okresu 

sprawozdawczego dla zarządów jednostek samorządu terytorialnego o 1 dzień, 
zaś dla Regionalnych Izb Obrachunkowych o 8 dni. 

 
10. Sprawozdanie Rb-27ZZ zostało rozbudowane o "Dane uzupełniające" 

dotyczące należność z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z 
zakresu zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w części należnej: 
A: budżetowi państwa 
B: jednostkom samorządu terytorialnego na mocy odrębnych przepisów. 

 
11. W sprawozdaniu Rb-27ZZ wprowadzono zapis, że jednostka bezpośrednio 

realizująca zadania w kolumnie "Dochody przekazane" za 4 kwartały wykazuje 
kwotę dochodów przekazanych z uwzględnieniem dochodów przekazanych do 
5 stycznia roku następującego po roku budżetowym, zaś jednostka samorządu 
terytorialnego na podstawie sprawozdań jednostkowych w kolumnie "Dochody 
przekazane" za 4 kwartały wykazuje kwotę dochodów przekazanych z 
uwzględnieniem dochodów przekazanych do 8 stycznia roku następującego po 
roku budżetowym. 

 
 
 
 
 



 3 

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań za 
okresy sprawozdawcze poczynając od sprawozdań miesięcznych za czerwiec 
2006 r., kwartalnych za II kwartał 2006 r., półrocznych za pierwsze półrocze 2006 r. i 
rocznych za 2006 r., przy czym kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie 
zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego jest 
sporządzane po raz pierwszy za IV kwartał 2006 r. 
 
Jednocześnie uprzejmie informuję, że informatyczny system zarządzania budżetami 
jednostek samorządu terytorialnego w zakresie sprawozdawczości budżetowej 
zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów. 

 

 
 

 

 

 
        Z upoważnienia Ministra Finansów 

SEKRETARZ STANU 

 

                    Elżbieta Suchocka-Roguska 


