
 

 

 

 

 

 

         Opole, 30 czerwca 2009r. 

 

NA. III-0221-17/2009 

Ministerstwo Finansów 
Departament Finansów 
Samorządu Terytorialnego 
ul. Świętokrzyska 12  

        WARSZAWA 
 

 

 W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do tutejszej Izby przez jednostki 

samorządu terytorialnego Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu zwraca się z prośbą o 

zajęcie stanowiska w przedmiotowych  sprawach: 

1. prawidłowego ujmowania w budŜetach oraz sprawozdaniach budŜetowych 

sporządzanych przez ośrodki pomocy społecznej i urzędy gminy zwrotu nienaleŜnie 

pobranych świadczeń rodzinnych wypłacanych przez gminy (dokonanych zarówno w 

roku budŜetowym jak i po zakończeniu roku budŜetowego), w którym została 

przyznana dotacja celowa. 

Czy w ośrodku pomocy społecznej zwrot tych dotacji po zakończeniu roku 

budŜetowego naleŜy ująć w sprawozdaniu Rb-27S w rozdziale 85212 w §097 

„wpływy z róŜnych dochodów”?  

Czy w urzędzie gminy zwrot ten naleŜy ująć zarówno po stronie dochodowej (Rb-27S) 

jak i wydatkowej (Rb-28S) w § 291 „zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości” czy wystarczy tylko po 

stronie dochodowej ? 

2. zwrotu wydatków poniesionych przez jednostkę budŜetową samorządu terytorialnego 

w roku budŜetowym, np. przez pracowników za telefony uŜywane do celów 

prywatnych. 

Zgodnie z art. 20 ustawy o finansach publicznych jednostki budŜetowe to takie 

jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki 

bezpośrednio z budŜetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio 

dochodów budŜetu państwa albo budŜetu jednostki samorządu terytorialnego, z 

zastrzeŜeniem art. 22 ust. 1-3.W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 

2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budŜetowych, zakładów 

budŜetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy 

przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną w § 19 określono, Ŝe uzyskane 

przez państwowe jednostki budŜetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym 

roku budŜetowym przyjmowane są na rachunki bieŜące wydatków i zmniejszają 

wykonanie wydatków w tym roku budŜetowym. Brak jest w omawianych przepisach 
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uregulowania omawianych kwestii w odniesieniu do jednostek budŜetowych 

samorządu terytorialnego. W związku z powyŜszym nasuwa się wątpliwość, czy 

jednostki samorządu terytorialnego mogą same uregulować powyŜsze kwestie w 

wewnętrznych przepisach np. w zasadach polityki rachunkowości, czy muszą 

otrzymane środki odprowadzać na dochody budŜetu zgodnie z cytowanym przepisem 

z ustawy?  

 


