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Szanowna Pani Dyrektor, 

 
 W nawiązaniu do pisma z dnia 28 grudnia 2006 r. znak: ST2-4834-12912006/2137 w sprawie 
zasad sporządzania sprawozdań, w tym rocznego sprawozdania budżetowego Rb-ST o stanie środków 
na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/jednostek samorządu 
terytorialnego, które   zostało skierowane do Prezesa RIO w Lublinie i udostępnione wszystkim izbom 
ze względu na powszechne zgłaszanie tych samych wątpliwości – pragnę zauważyć, że kierowane do 
izb zapytania  jednostek  sprawozdawczych dotyczą wskazania zakresu informacji, tj. wprost 
wskazania kont rachunków bankowych, których stan podlega wykazaniu w wierszu II. Stan środków 
na rachunkach bankowych jednostek budżetowych. 

 Przy uwzględnieniu stanu prawnego, w tym odpowiedzialności za wykazanie w sprawozdaniu 
budżetowym danych niezgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej istotne znaczenie ma 
stosowanie jednolitych zasad dotyczących zakresu informacji wykazywanej w sprawozdaniu 
budżetowym, sporządzanym po raz pierwszy za rok 2006 (termin złożenia sprawozdań 
jednostkowych, stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdań zbiorczych upływa 31 stycznia br.).  

 Wątpliwości dotyczące zakresu informacji wykazywanej w wierszu II sprawozdania Rb-ST 
powstają w związku z prowadzeniem przez samorządowe jednostki budżetowe zarówno rachunków 
bieżących służących do rozliczeń operacji finansowych związanych z realizacją dochodów i 
wydatków budżetu jak również rachunków pomocniczych, na których gromadzone są środki 
niezwiązane bezpośrednio z pobieraniem dochodów i dokonywaniem wydatków budżetu. W świetle 
przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020) – ewidencja stanu 
środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych – prowadzona jest na 
kontach: 



1. 130 – "Rachunki bieżące jednostek budżetowych" – w zakresie operacji z tytułu wydatków i 
dochodów budżetowych objętych planem finansowym, 

2. 132 – "Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych" – w zakresie operacji dotyczących 
gromadzonych i wydatkowanych dochodów własnych, 

3. 135 – "Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia" – w zakresie operacji 
dokonywanych na rachunkach bankowych funduszy celowych (np. gminnych, powiatowych 
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej) i w zakresie środków  funduszu świadczeń 
socjalnych, 

4. 139 – "Inne rachunki bankowe" – w zakresie operacji dotyczących wydzielonych środków 
pieniężnych, w tym środków pieniężnych (sum obcych) przechowywanych przez jednostki (np. 
wadia, kaucje). 

 Ten przykładowy katalog rachunków bankowych, występujący w zasadzie w każdej 
samorządowej jednostce budżetowej wskazuje, że w świetle przepisów wykonawczych do ustawy o 
finansach publicznych nie jest możliwe jednoznaczne określenie zakresu informacji podlegającej 
wykazaniu w wierszu II. sprawozdania Rb-ST. Ponadto, ze względu na bliżej nieokreślony zakres tego 
sprawozdania, jednostki sprawozdawcze – przez analogię do wzoru sprawozdania Rb-23 – wywodzą, 
iż w wierszu II. wykazaniu podlega stan środków na rachunku bieżącym (konto 130), na którym 
prowadzona jest ewidencja związana z wykonywaniem budżetu, a informacja wykazana w segmencie 
"Informacja o środkach na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych i 
jednostek samorządu terytorialnego" jest informacją dodatkową (podobnie, jak w sprawozdaniu Rb-
23). 

 Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów przedstawione w.w. piśmie jednoznacznie wskazują, że 
dane wykazywane w segmencie Informacja są uzupełniające do danych wykazanych m.in. w wierszu 
II.  

 W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie dodatkowych 
wyjaśnień, które  pozwolą na jednolite  sporządzenie tych  sprawozdań i zapewnią możliwość kontroli 
prawidłowości wykazanych kwot.  

 

 

 

                Z wyrazami szacunku 

 

 

        (-) Stanisław Srocki 

 


