
 
    Warszawa, dnia 29 stycznia 2008 r. 

Pan 

Andrzej Skibiński 
Prezes Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Zielonej Górze 

ul. Chmielna 13 
65-261 Zielona Góra 

 
 
 
Uprzejmie informuję, Ŝe dnia 25 stycznia 2008 r. podpisane zostało rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające 
rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budŜetowej. 
W rozporządzeniu Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości 
budŜetowej, w zakresie dotyczącym sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego dokonano, 
następujących zmian: 
 
1. W związku ze skróceniem terminów przekazywania wstępnych danych dotyczących wykonania dochodów  

i wydatków jednostek samorządu terytorialnego wprowadzono obowiązek przekazywania przez jednostki 
samorządu terytorialnego sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za miesiąc grudzień 
-  do RIO w terminie do 22 stycznia roku następnego po roku sprawozdawczym, 
-  do MF w terminie do 30 stycznia roku następnego po roku sprawozdawczym. 

(po raz pierwszy sprawozdania Rb-27S i Rb-28S za miesiąc grudzień jednostki samorządu terytorialnego 
przekaŜą w styczniu 2009 r.). 
 
2. W celu uzyskania informacji o przepływach środków dotyczących dotacji rozwojowych pomiędzy 

jednostkami samorządu terytorialnego w sprawozdaniu Rb-28S dodano tabelę: 
 

Uzupełniające dane dotyczące dotacji rozwojowej3) 
Wyszczególnienie Plan Wykonanie 

1 2 3 

Dotacja rozwojowa (zgodnie z Rb-27S)   
Dotacja rozwojowa udzielona przez samorząd 
województwa beneficjentom 
 w tym: 

  

Gminom   
Powiatom   
Związkom jednostek samorządu terytorialnego   

3) wypełniają tylko samorządy województw   
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3. Wprowadzono takŜe jednolity zapis dotyczący zaangaŜowania, wykazywanego w sprawozdaniach Rb-28  
i Rb-28S. 

 
4. W związku z nowym brzmieniem art. 144 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), dotacje udzielone z budŜetu państwa w części 
niewykorzystanej do końca roku budŜetowego, podlegają zwrotowi do dnia 15 lutego następnego 
roku (zmiana dotyczy informacji zawartych w sprawozdaniach Rb-50 i Rb-27S). 

 
5. W celu ujednolicenia sprawozdawczości wprowadzono zmiany formularzy sprawozdawczych  

z zakresu długu publicznego (Rb-Z) i naleŜności (Rb-N) oraz dodatkowe sprawozdania roczne:  
Rb-UZ - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań i Rb-UN - roczne sprawozdanie 
uzupełniające o stanie naleŜności.  
Analogiczne formularze obowiązują juŜ jednostki sektora finansów publicznych posiadające 
osobowość prawną, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie 
operacji finansowych. Rozporządzenie uzupełnione jest o instrukcję, która w sposób szczegółowy 
określa, co naleŜy wpisać w kaŜdym wierszu lub kolumnie oraz zawiera dokładne wyjaśnienia 
dotyczące uŜywanych pojęć. 

 
6. Uchylenie art. 6 ust. 2 pkt 5 oraz rozszerzenie art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych 

spowodowano zmianę formularza sprawozdania Rb-NDS, a takŜe uchylenie w załączniku nr 34 do 
rozporządzenia w § 10 ust. 2. W sprawozdaniu Rb-NDS w części dotyczącej rozchodów usunięto 
wiersz dotyczący „lokat w bankach". 

 
7. W związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych tylko jednostki samorządu 

terytorialnego mają obowiązek składania sprawozdania o stanie środków finansowych na 
rachunkach bankowych jednostki, co zostało uwzględnione w nowym formularzu sprawozdania 
Rb-ST. 

 
 
Przepisy rozporządzenia będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych  
w 2008 r., przy czym: 
- sprawozdania miesięczne Rb-27S i Rb-28S za grudzień 2007 r., sprawozdania kwartalne Rb-Z i 

Rb-N za IV kwartał 2007 r. sporządza się na zasadach określonych w rozporządzeniu, w 
dotychczasowym brzmieniu. 

- sprawozdania roczne Rb-UZ i Rb-UN będą sporządzane po raz pierwszy za 2008 r. 
 
Jednocześnie uprzejmie informuję, Ŝe informatyczny system zarządzania budŜetami jednostek 
samorządu terytorialnego w zakresie sprawozdawczości budŜetowej został dostosowany do 
obowiązujących przepisów. 
 

Z upowaŜnienia Ministra Finansów 

Sekretarz Stanu 
ElŜbieta Suchocka-Roguska 


