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Doświadczenia stosowania prawa przez regionalne izby 
obrachunkowe – wnioski de lege ferenda 

 

 

1. Wprowadzenie 

 

Zasadniczym celem ustawodawcy jest stworzenie zrozumiałego i kompletnego systemu 
prawnego, pozbawionego luk oraz sprzeczności uniemożliwiających stosowanie zawartych w 
nim treści. Regionalne izby obrachunkowe zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 
r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 2022 r. poz. 1668) są państwowymi organami 
i nadzoru kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego i ich związków. 
Doświadczenia regionalnych izb obrachunkowych w zakresie prowadzonej działalności 
skłaniają do oceny obowiązujących przepisów prawa, a także skłaniają do wnioskowania o ich 
ewentualną zmianę. Stosownie do brzmienia art. 25a ust. 1 Krajowa Rada Regionalnych Izb 
Obrachunkowych przedkłada corocznie do Sejmu i Senatu sprawozdanie z działalności izb i 
wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego, obejmujące swoim zakresem 
wnioski de lege ferenda w zakresie komunalnej gospodarki finansowej.  

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych w drodze niniejszego dokumentu 
przedstawia wnioski dotyczące zmian przepisów prawa w zakresie funkcjonowania jednostek 
samorządu terytorialnego i prowadzenia przez nie gospodarki finansowej, mające na celu 
sprawną realizację zadań publicznych przy efektywnym wykorzystaniu środków budżetowych, 
które stanowią gotowy materiał do przeprowadzenia prac legislacyjnych. 
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2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 
2022 r. poz. 1634) 

 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych proponuje się następujące zmiany: 
 

2.1. Art. 240a  
 

w art. 240a po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:  
„6a. ust. 6 nie stosuje się do wzrostu wydatków wynikających ze zmiany przepisów 

regulujących podstawę ich naliczania, do wysokości umożliwiającej ich zastosowanie.”. 
 

2.2.Art. 257 

 

w art. 257 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 
„5) dochodów i wydatków związanych z otrzymaniem darowizn”. 
 

Uzasadnienie:  
 

Zgodnie z brzmieniem art. 240a ust. 6 ustawy o finansach publicznych, począwszy od 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym został przyjęty program postępowania 
naprawczego, do dnia zakończenia postępowania naprawczego wysokość ustalonych przez 
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego diet radnych i wydatków na 
wynagrodzenie zarządu jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 
odpowiednich kwot wydatków z tego tytułu z roku poprzedzającego rok, w którym została 
podjęta uchwała w sprawie programu postępowania naprawczego. 

W dniu 1 listopada 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie 
ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1834) zmieniająca m.in. ustawy  
o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa w zakresie wysokości diet 
przysługujących radnym, jak i zmieniająca ustawę o pracownikach samorządowych w zakresie 
wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, m.in. 
marszałków województwa, starostów, wójtów, prezydentów miast. Przepisy zmienianych 
ustaw, zgodnie z art. 18 cyt. ustawy, mają zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzeń, 
diet, i uposażeń należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r. Powyższe przepisy spowodowały znaczny 
wzrost diet radnych jak i wzrost wynagrodzenia miesięcznego pracowników z wyboru. 
Zastosowanie ww. przepisów prawa, tj. ustalenie wysokości diet radnych, miesięcznych 
wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru zgodnie z 
przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2021 r. (nawet na poziomie minimalnym) oraz 
wyrównanie tych wynagrodzeń od 1 sierpnia 2021 r. może spowodować, że wysokość 
ustalonych przez organ stanowiący jst diet radnych i wydatków na wynagrodzenie zarządu jst 
przekroczy odpowiednie kwoty wydatków z tego tytułu z roku poprzedzającego rok, w którym 
została podjęta uchwała w sprawie programu postępowania naprawczego. Realizując program 
postępowania naprawczego jst zobligowana jest do stosowania reżimu wydatków określonych 
w art. 240a ustawy o finansach publicznych, a jednocześnie jest też zobowiązana do 
przestrzegania przepisów prawa w zakresie prawidłowego ustalenia i wypłaty diet radnych, jak 
i ustalenia i wypłaty wynagrodzenia zarządowi jst. Ponadto zauważyć należy, iż przepis art. 
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240a ust. 6 ustawy o finansach publicznych nie wskazuje czy dopuszczalne jest zwiększenie 
wydatków na wygrodzenia zarządu jst w okresie realizacji programu naprawczego w przypadku 
konieczności wypłaty dla zarządu jst np. odpraw dla zarządu jst bez reelekcji, odpraw 
emerytalnych czy rentowych, nagród jubileuszowych, wypłaty zwiększającego się dodatku za 
wysługę lat. Są to wydatki, których przyznanie i wysokość, a także obowiązek zapłaty wynika 
z obowiązujących przepisów prawa i nie zależy od decyzji władz jst. 
 

2.3.Wniosek w zakresie zmiany zasad przeprowadzenia audytu wewnętrznego  
 

a) art. 274 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„Audyt wewnętrzny prowadzi się w jednostkach samorządu terytorialnego, jeżeli ujęta w 

dwóch kolejnych sprawozdaniach rocznych z wykonania budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego kwota wykonanych dochodów i przychodów lub kwota wykonanych wydatków i 
rozchodów przekroczyła wysokość 40 000 tys. zł”. 
 

b) w art. 274 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:  
„Audyt wewnętrzny prowadzi się w jednostkach samorządu terytorialnego począwszy od 

dnia 1 kwietnia roku budżetowego następującego po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3.”  
 

c) Proponuje się zwiększenie limitu kwoty wykonanych dochodów i przychodów lub kwoty 
wykonanych wydatków  
i rozchodów ujętych w sprawozdaniach rocznych z wykonania budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego, po przekroczeniu których powstaje obowiązek prowadzenia 
audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego (art. 274 ust. 3 uofp) oraz 
wyższego limitu tych kwot dotyczącego możliwości zlecenia wykonywania audytu 
usługodawcy niezatrudnionemu w jednostce (art. 278 ust. 3 uofp). 
 

Uzasadnienie: 
 

Zgodnie z art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych audyt wewnętrzny prowadzi się 
w jednostkach samorządu terytorialnego, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki 
samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów 
przekroczyła wysokość 40 000 tys. zł. 

Stosownie do art. 275 ww. ustawy, audyt wewnętrzny prowadzi:  
1) audytor wewnętrzny zatrudniony w jednostce albo  
2) usługodawca niezatrudniony w jednostce. 

W myśl art. 278 ust. 3 uofp w jednostkach samorządu terytorialnego audyt wewnętrzny 
może być prowadzony przez usługodawcę, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki 
samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów oraz kwota wydatków i rozchodów 
jest niższa niż 100 000 tys. zł. Powyższe oznacza, że gdy ujęta w uchwale budżetowej suma 
dochodów i przychodów albo suma wydatków i rozchodów będzie równa lub przewyższy 100 
000 tys. zł, kierownik jednostki jest zobowiązany do zatrudnienia audytora wewnętrznego. Ze 
względu na wyższe wartości dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego rok do 
roku, wzrost wartości budżetowych przewidujących obowiązek przeprowadzenia audytu  
w jednostce jest uzasadniony.   

Dotychczasowe przepisy ustawy o finansach publicznych nie określają wprost momentu 
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od kiedy należy zatrudnić audytora wewnętrznego. Przeprowadzone przez regionalne izby 
obrachunkowe kontrole wykazały szereg nieprawidłowości w zakresie prawidłowego 
prowadzenia audytu. Wśród problemów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie 
stosowania powyższych przepisów najwięcej wątpliwości dotyczyło prawidłowej interpretacji 
momentu, od którego należy rozpocząć prowadzenia audytu (zatrudnienie audytora). W 
szczególności dotyczy to sytuacji, gdy w uchwalonym budżecie (pierwotnym) wymóg z art. 
274 ust. 3 uofp nie był spełniony, a przekroczenie kwot nastąpiło w trakcie roku budżetowego 
– w różnym czasie, w niektórych jednostkach w ostatnim kwartale roku. W praktyce występują 
również sytuacje, gdy w trakcie roku następują zmiany budżetu powodujące przekroczenie 
wymaganych ustawowo kwot, a następnie kolejne zmiany powodują zmniejszenie wielkości 
budżetowych (poniżej wymaganego progu). Aby uniknąć wątpliwości, w którym momencie 
należy spełnić wymóg prowadzenia audytu proponuje się zmianę art. 274 ust. 3 uofp i 
uzależnienie prowadzenia audytu od wykonanych wielkości budżetowych z kolejnych 
następujących po sobie dwóch lat budżetowych.  

W sytuacji gdy w jednostce w kolejnych dwóch latach ujęta w sprawozdaniach rocznych z 
wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego kwota wykonanych dochodów i 
przychodów lub kwota wykonanych wydatków i rozchodów przekroczy wysokość określoną 
w ustawie, z dniem 1 kwietnia kolejnego roku budżetowego powstanie obowiązek prowadzenia 
audytu (zatrudnienia audytora). Rozwiązanie to pozwala kierownikowi jednostki na podjęcie 
odpowiednich działań i terminowe rozpoczęcie prowadzenia audytu w jednostce. 

Należy również dodać, iż Najwyższa Izba Kontroli w informacji o wynikach  kontroli 
przeprowadzonych w jednostkach samorządu terytorialnego, wskazywała na potrzebę poprawy 
efektywności funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego i 
wnioskowała m.in. o doprecyzowanie przepisów dotyczących momentu powstania obowiązku 
prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych oraz zmianę 
kwoty, po przekroczeniu której powstaje obowiązek prowadzenia audytu.  

Celowość podwyższenia progów zobowiązujących do prowadzenia audytu potwierdzają 
również zgromadzone dane o kosztach audytu, w szczególności gdy jest realizowany przez 
usługodawcę. Roczne nakłady na to zadanie w jednostkach objętych kontrolą oscylowały 
pomiędzy 5 tys. zł a 50 tys. zł. Samo zestawienie tych wielkości wskazuje, że w przypadku 
najmniejszych jednostek, realizacja obowiązku prowadzeniu audytu ma w istocie charakter 
formalny, a zatem nie przynosi realnych korzyści sektorowi finansów publicznych.  

Wskazać należy, że prowadzenie audytu w jednostkach samorządu terytorialnego nabiera 
znaczenia ze względu na objęcie naruszeniem w myśli art. 18a ustawy z dnia 17 grudnia 2004 
r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

289 z późn. zm.) zaniechanie prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów 
publicznych do tego zobowiązanej, wskutek niezatrudniania audytora wewnętrznego albo nie 
zawierania umowy z usługodawcą, stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Brak 
jednoznacznego przepisu wskazującego termin wdrożenia audytu wewnętrznego skutkuje 
ryzykiem popełnienia czynu określonego ww. przepisem ustawy o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych.     

W świetle powyższego celowym i zasadnym jest rozważenie nowelizacji obowiązujących 
przepisów ustawy o finansach publicznych we wskazanym zakresie. 
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2.4. Art. 238 

 

po art. 238 dodaje się art. 238a w brzmieniu: 
"Art. 238a Projekt uchwały budżetowej oraz uchwała budżetowa i jej zmiany dokonane w 

trakcie roku budżetowego przez organ stanowiący oraz organ wykonawczy, jednostka 
samorządu terytorialnego przekazuje do regionalnej izby obrachunkowej w formie dokumentu 
elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez Ministra Finansów w Biuletynie 
Informacji Publicznej.". 

 

Uzasadnienie: 
 

Przedmiotowa zamiana zakłada ujednolicenie sposobu przesyłania uchwał i zarządzeń 
finansowych aktów planistycznych jednostek samorządu terytorialnego poprzez dokonanie 
zmiany przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie sposobu przesyłania projektu 
uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego oraz uchwał i zarządzeń w sprawie 
budżetu i jej zmiany w celu zastosowania rozwiązań funkcjonujących i odnoszących się do 
uchwał i zarządzeń w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

 

 

2.5. ujednolicenie przepisów upoważniających do określania zasad udzielania 
dotacji celowych z budżetu jst  

 

a) art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie: 
 

"Art. 221 ust. 4 Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, 
o której mowa w ust. 2, zasady udzielania dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli 
wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie 
dotacji i jej rozliczenia."; 

 

b) art. 403 ust. 5 w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
otrzymuje brzmienie: 

 

"Art. 403 ust. 5 Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w 
szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb 
postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposób jej rozliczania i kontroli, mając na 
uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia określa 
odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały."; 

 

c) art. 81 ust. 1 w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami otrzymuje brzmienie: 

 

"Art. 81 ust. 1 Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków może być 
udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach i 
w trybie postępowania o udzielenie dotacji określonych w podjętej przez ten organ uchwale, 
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która określa ponadto sposób rozliczania dotacji i sposób kontroli wykorzystania dotacji, mając 
na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia."; 
 

d) art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne otrzymuje brzmienie: 
 

"Art. 443 ust. 4 Zasady udzielania dotacji celowej, tryb postępowania w sprawie udzielania 
dotacji, sposób jej rozliczania i kontroli określają organy stanowiące jednostek samorządu 
terytorialnego mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej 
rozliczenia.". 

 

Uzasadnienie: 
 

W aktualnym porządku prawnym kompetencje prawotwórcze do stanowienia prawa 
miejscowego w zakresie udzielania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacji 
celowych zostały rozmaicie uregulowane. Zgodnie z treścią art. 221 ust. 4 ustawy o finansach 
publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego został umocowany do 
określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu 
kontroli wykonywania zleconego zadania. Na mocy art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami organ stanowiący upoważniony został do określenia zasad udzielania 
dotacji, zaś w drodze art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 443 ust. 4 
ustawy Prawo wodne upoważnienie prawotwórcze odnosi się do określenia zasad i trybu 
udzielania dotacji. Powyższe różnice w przepisach kompetencyjnych prowadzą do istotnych 
wątpliwości interpretacyjnych, co przekłada się na wadliwość stanowienia i stosowania prawa 
przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. 
 

3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 
 

Upoważnienie zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta) do dokonywania zmian w planie 
dochodów i wydatków budżetu JST (z innych powodów niż wymienione enumeratywnie w art. 
28g ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) 
 

W art. 60 po ust. 2 dodanie ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym w brzmieniu: 
 

,,3. Wójt, burmistrz, prezydent miasta może upoważnić swojego zastępcę, powołanego zgodnie 
z art. 26a, do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 257 
i 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”. 

 

Uzasadnienie: 
 

Z postanowień art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynikają 
uprawnienia organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania 
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu. Przepisy prawa przewidują także sytuacje, gdy 
z powodu czasowej przeszkody w wykonywaniu mandatu przez wójta – spowodowanej jedną 
z okoliczności wymienionych  w art. 28g ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym – jego zadania 
i kompetencje przejmuje zastępca (pierwszy zastępca). 

W orzecznictwie sądów administracyjnych spotyka się rozbieżne interpretacje  możliwości 
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delegowania uprawnień organu wykonawczego do dokonywania zmian w budżecie na inne 
osoby, w tym na zastępcę (patrz: wyrok NSA z dnia  
14 listopada 2017 r. sygn. akt IIGSK 273/16, wyrok NSA z dnia 15 marca 2019 r., I GSK 
1072/18, w których Sąd doszedł do przekonania, że przepisy prawa nie stwarzają podstawy 
scedowania uprawnień organu wykonawczego na inne osoby, w tym zastępcę oraz m.in. wyrok 
NSA z 16 lipca 2020 r., I GSK 620/20, wyrok WSA w Rzeszowie z 28 maja 2020 r., I SA/Rz 
228/20 w których składy sędziowskie uznały, że nie ma przeszkód by w ramach dekoncentracji 
zadań, wydane w tym zakresie zarządzenie zostało podpisane przez zastępcę wójta w ramach 
udzielonego mu pełnomocnictwa na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym).   
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4. Wzmocnienie pozycji Skarbnika jednostki samorządu terytorialnego i ich 
związków  

 

Krajowa Rada wnioskuje o zmianę przepisów regulujących pozycję prawną skarbnika w 
jednostkach samorządu terytorialnego, przez wprowadzenie przy odwołaniu skarbnika 
wymogu większości 3/5 głosów ustawowego składu rady. Jest to większość kwalifikowana, 
wymagana obecnie w ustawach ustrojowych między innymi dla uchwały o przeprowadzeniu 
referendum w sprawie odwołania wójta czy odwołania starosty oraz marszałka województwa. 

Obowiązujące przepisy wskazują na skarbnika jako jedynego pracownika samorządowego 
powoływanego i odwoływanego przez organ stanowiący i nadają mu szczególne kompetencje 
w zakresie gospodarki finansowej jst. Skarbnikiem jest pracownik, któremu kierownik 
jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie gospodarki finansowej, m.in. za 
prowadzenie rachunkowości jednostki, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi oraz 
dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem 
finansowym, czego dowodem jest złożenie podpisu na dokumentach dotyczących danej 
operacji. Ujawnienie nieprawidłowości w tym zakresie obliguje skarbnika do odmowy 
podpisania dokumentu, a w przypadku polecenia zwierzchnika – zawiadomienia o tym fakcie 
organu stanowiącego oraz właściwej regionalnej izby obrachunkowej. Również dla ważności 
czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, innych zobowiązań 
zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach 
publicznych, udzielaniu pożyczek i gwarancji, emisji papierów wartościowych, niezbędna jest 
kontrasygnata skarbnika, który w przypadku odmowy złożenia kontrasygnaty, dokonuje jej na 
pisemne polecenie przewodniczącego zarządu jst, z wyjątkiem przypadku, gdyby wykonanie 
tego polecenia stanowiło przestępstwo lub wykroczenie; wówczas skarbnik ma obowiązek 
powiadomić organ stanowiący i regionalną izbę obrachunkową. Tymczasem analiza treści 
opracowywanych za lata poprzednie Sprawozdań z działalności regionalnych izb 
obrachunkowych wskazuje, iż instytucja odmowy dokonania kontrasygnaty skarbnika jest  
w praktyce martwa. Przypadki dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika są 
całkowicie incydentalne. Z danych zawartych w Sprawozdaniu z działalności regionalnych izb 
obrachunkowych […] w 2020 r. wynika, że w latach 2015, 2016 i 2019 w całym kraju nie 
wystąpił ani jeden taki przypadek, a od roku 2010 wystąpiło ich łącznie 20. Wymaga przy tym 
podkreślenia, że w większości przypadków powołane w izbach komisje uznawały odmowy 
dokonania kontrasygnaty za uzasadnione.  

Należy także zauważyć, że izby rokrocznie stwierdzają w toku prowadzonych kontroli 
przypadki zawarcia umów powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych, które nie były 
kontrasygnowane przez skarbników. Może to świadczyć o tym, że umowy co do których 
skarbnicy mają lub mogą mieć obiekcje są podpisywane przez organ wykonawczy bez 
uzyskania kontrasygnaty i bez wydawania formalnego polecenia jej wykonania. Oznacza to 
również, że przepisy kreujące izby na arbitra, który rozstrzyga spór pomiędzy skarbnikiem a 
jego zwierzchnikiem nie funkcjonują w praktyce. Prawdopodobnie skarbnicy unikają 
nagłaśniania konfliktów ze swoim pracodawcą, ponieważ ich stosunek pracy nie jest chroniony. 
Zarazem pomijanie skarbnika przy zawieraniu umów (za wyjątkiem tych dotyczących 
zobowiązań wspomnianych w ustawie o finansach publicznych) nie jest obciążone istotną 
sankcją. Powoduje to, że w sytuacji braku porozumienia pomiędzy organem wykonawczym a 
skarbnikiem, kontrasygnata nie odgrywa swojej roli. Warto również wskazać, iż zakres 
kompetencji, a co za tym idzie – również odpowiedzialności Skarbnika, jest niezwykle szeroki, 
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a sam Skarbnik to osoba ważna z punktu widzenia ciągłości funkcjonowania jednostki 
samorządu terytorialnego, zatem częste zmiany na tym stanowisku nie są korzystne dla 
samorządu. 
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5. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie 
śląskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 1709) 

 

W ustawie o związku metropolitalnym w województwie śląskim proponuje się następujące 
zmiany: 
 

5.1.art. 16 ust. 2 

 

art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki mogą udzielać pomocy związkowi 

metropolitalnemu, w tym pomocy finansowej.”. 
 

5.2. art. 23 

 

art. 23 otrzymuje brzmienie: 
„c) zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym 

mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”. 
 

Uzasadnienie: 
 

Na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz 
niektórych innych ustaw dotychczasowe wyłączne kompetencje organu stanowiącego gminy, 
powiatu i województwa do zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek rozszerzono 
ujmując je jako kompetencję zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułów 
dłużnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 uofp. Zastosowana zmiana legislacyjna, 
rozszerza katalog zobowiązań o charakterze dłużnym, również o instrumenty, o których mowa 
w art. 72 ust. 1a, tj. zobowiązań, które posiadają cechy podobne do umowy kredytu lub 
pożyczki i zaliczane są do kategorii tytułów dłużnych 

 

5.3.Art. 51 

 

art. 51 otrzymuje brzmienie: 
„art. 51  

1. Źródłami dochodów związku metropolitalnego są: 
1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na 

obszarze związku metropolitalnego; 
2) składki od gmin wchodzących w skład związku metropolitalnego; 
3) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe związku metropolitalnego oraz wpłaty 

od zakładów budżetowych związku metropolitalnego; 
4) dochody z majątku związku metropolitalnego; 
5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz związku metropolitalnego; 
6) odsetki od pożyczek udzielanych przez związek metropolitalny, o ile odrębne przepisy 

nie stanowią inaczej; 
7) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody związku 
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metropolitalnego; 
8) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych związku 

metropolitalnego, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 
9) dotacje z budżetu państwa; 
10) dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 
11) inne dochody należne związkowi metropolitalnemu na podstawie odrębnych przepisów; 

2. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być: 
1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi; 
2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej; 
3) środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów; 
4) dotacje udzielane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie 
odrębnych przepisów; 

5) inne środki określone w odrębnych przepisach. 
 

Uzasadnienie: 
 

Obecny stan prawny zakresie możliwości udzielania pomocy związkowi metropolitalnemu 
w województwie śląskim jest niewystarczający. Obowiązująca ustawa o związku 
metropolitalnym w województwie śląskim nie daje jednostkom samorządu terytorialnego 
podstaw do udzielenia pomocy rzeczowej związkowi metropolitalnemu. W świetle bowiem 
przepisów art.16 ust. 2 tej ustawy, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki mogą 
udzielać wyłącznie pomocy finansowej związkowi metropolitalnemu. Takiej możliwości nie 
przewidują również przepisy art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym, art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 
art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, a także art. 220 ust. 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Biorąc pod uwagę charakter i 
zadania związku metropolitalnego przedmiotowa propozycja w ocenie KR RIO jest 
uzasadniona.  

Jednocześnie Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych proponuje dokonanie 
zmiany art. 51 ustawy odnoszącego się do dochodów, które mogą generować jednostki 
samorządu terytorialnego. Śląski Związek Metropolitalny nie stanowi stricte jednostki 
samorządowej, nie mniej charakter ustrojowy, zakres zadań przeznaczonych do realizacji 
stwarza w pełni podstawy do uznania, że związkowi przysługują instrumenty analogiczne jak 
pozostałym jednostkom samorządowym. 
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6. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1930) 

 

W ustawie o finansowaniu zadań oświatowych proponuje się następujące zmiany: 
 

w art. 36 ust. 6–8 otrzymują brzmienie: 
„6. W przypadku utrudniania lub udaremniania przeprowadzenia kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych zgodnie z art. 15–21, art. 25, art. 26, art. 28–31a 
i art. 32, organ dotujący wzywa dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub organ 
prowadzący tę szkołę lub placówkę do zaprzestania tych działań w wyznaczonym terminie. 

7. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 6, organ dotujący wstrzymuje, 
w drodze decyzji administracyjnej, przekazywanie dotacji udzielonych zgodnie z art. 15–21, art. 
25, art. 26, art. 28–31a i art. 32 do dnia umożliwienia przeprowadzenia w przedszkolu, szkole 
lub placówce czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 2. 

8. Środki pochodzące z dotacji udzielanych zgodnie z art. 15–21, art. 25, art. 26, art. 28–
31a i art. 32 za okres, którego dotyczyło wstrzymanie dotacji, mogą być wykorzystane wyłącznie 
na refundację wydatków związanych z realizacją zadań przedszkola, szkoły lub placówki, o 
których mowa w art. 35 ust. 1, poniesionych przez przedszkole, szkołę lub placówkę  
w okresie roku budżetowego, w którym dotacja została wstrzymana. Jeżeli okres wstrzymania 
dotacji przypada na więcej niż jeden rok budżetowy, przekazane środki mogą być wykorzystane 
proporcjonalnie do okresów wstrzymania dotacji w poszczególnych latach budżetowych.”. 

 

Uzasadnienie:  
 

Przepis art. 36 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wprowadza podstawę do 
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla organu dotującego. Kontrola 
obejmuje dotacje na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, dla przedszkoli, 
innych form wychowania przedszkolnego, niesamorządowych szkół publicznych, szkół 
niepublicznych, na wychowanków niesamorządowej placówki, dla niesamorządowych 
przedszkoli, szkół i placówek prowadzących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, dotacji dla 
niepublicznych szkół nieposiadających uprawnień szkół publicznych oraz dotacji na 
kształcenie słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych (art. 36 ust. 1 tej ustawy). 
Zgodnie natomiast z ust. 6 art. 36 tej ustawy w przypadku utrudniania lub udaremniania przez 
szkołę, o której mowa w art. 26 ust. 2, niepubliczną placówkę, o której mowa w art. 2 pkt 3, 6, 
8 i 10 ustawy – Prawo oświatowe, lub przez organ prowadzący tę szkołę lub placówkę 
czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 2, organ dotujący wzywa dyrektora tej szkoły 
lub placówki lub organ prowadzący tę szkołę lub placówkę do zaprzestania tych działań w 
wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 6, organ 
dotujący wstrzymuje, w drodze decyzji administracyjnej, przekazywanie szkole, o której mowa 
w art. 26 ust. 2 lub niepublicznej placówce, o której mowa w art. 2 pkt 3, 6, 8 i 10 ustawy – 
Prawo oświatowe, dotacji do dnia umożliwienia przeprowadzenia w tej szkole lub placówce 
czynności kontrolnych, o których mowa w ust.2 (art. 36 ust. 7 ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych). W myśl art. 36 ust. 8 komentowanej ustawy środki przekazane szkole, o której 
mowa w art. 26 ust. 2, lub niepublicznej placówce, o której mowa w art. 2 pkt 3, 6, 8 i 10 ustawy 
– Prawo oświatowe, za okres, którego dotyczyło wstrzymanie dotacji, mogą być wykorzystane 
wyłącznie na refundację wydatków związanych z realizacją zadań szkoły lub placówki, o 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnrwga2dcltqmfyc4nbqgyzdonbsgq
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których mowa w art. 35 ust. 1, poniesionych przez szkołę lub placówkę w okresie roku 
budżetowego, w którym dotacja została wstrzymana. Jeżeli okres wstrzymania dotacji przypada 
na więcej niż jeden rok budżetowy, przekazane środki mogą być wykorzystane proporcjonalnie 
do okresów wstrzymania dotacji w poszczególnych latach budżetowych. Wyżej powołane 
przepisy art. 36 ust. 6–8 tej ustawy dają zatem prawo do wstrzymania przekazywania szkole 
dotacji w przypadku utrudniania lub udaremniania kontroli, wprowadzają również istotne 
ograniczenia. Ograniczono przede wszystkim katalog podmiotów, na które można nałożyć taką 
sankcję. Katalog ten obejmuje szkoły dla dorosłych (w których nie jest realizowany obowiązek 
szkolny) oraz niektóre placówki oświatowe (placówki oświatowo-wychowawcze, poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne, bursy, internaty i biblioteki pedagogiczne). Katalog ten, 
określony w przepisach art. 36 ust. 6–8 ww. ustawy, powinien zostać rozszerzony o pozostałe 
podmioty wymienione w art. 36 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Praktyka 
pokazuje bowiem, że niejednokrotnie dochodzi do utrudniania lub udaremniania czynności 
kontrolnych przez takie placówki, co w konsekwencji skutkuje brakiem możliwości 
przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania środków pochodzących z dotacji i 
weryfikacji sposobu jej wykorzystania przez dotowaną placówkę oświatową. Brak możliwości 
zastosowania tej sankcji (która ma istotny wymiar praktyczny) wobec wszystkich 
beneficjentów dotacji, niejednokrotnie prowadzi do nadużyć prawa i sprzeniewierzenia 
środków publicznych. 
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7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1082) 

 

Wniosek na podstawie kontroli koordynowanej przeznaczenia dochodów z tytułu opłat za 
wyżywienie pobranych od uczniów i przedszkolaków na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy Prawo 
oświatowe 

 

W ustawie Prawo oświatowe proponuje się następujące zmiany: 
 

1) art. 106 otrzymuje brzmienie: 
„art. 106. 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności 
wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. Przepisy 
odnoszące się do stołówki mają zastosowanie zarówno w przypadku przygotowania 
posiłków w kuchni prowadzonej przez szkołę, jak i w przypadku zapewnienia przez szkołę 
spożycia posiłków przygotowywanych przez podmiot zewnętrzny. 

2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 
3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala 

dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 
4. Opłaty wnoszone przez uczniów za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej 

mogą być przeznaczone wyłącznie na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do 
przygotowania posiłków. 

5. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z 
całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3: 
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny; 
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 

6. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których 
mowa w ust. 5, dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę.” 

 

2) art. 106a otrzymuje brzmienie: 
„art. 106a 

1. Szkoła podstawowa, z wyjątkiem szkoły podstawowej dla dorosłych, oraz szkoła 
artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia 
uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza im możliwość jego spożycia w czasie 
pobytu w szkole. 

2. Korzystanie z posiłku, o którym mowa w ust. 1, jest dobrowolne i odpłatne. 
Przepisy art. 106 stosuje się odpowiednio.” 

 

Uzasadnienie: 
  

Wyniki kontroli wskazują na potrzebę niezwłocznego wprowadzenia w przepisach ustawy 
Prawo oświatowe regulacji, która będzie wprost utożsamiała pojęcie „stołówki”, i związane z 
nim obowiązki, także z zapewnieniem żywienia w formie zakupu usługi cateringowej. Odsetek 
szkół i przedszkoli obciążających rodziców całymi kosztami nabywanej usługi dostarczenia 
posiłków wskazuje, że jest to zjawisko powszechne, skutkujące nieuzasadnionym 
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przerzucaniem przez gminy na rodziców kosztów przygotowania i dowozu posiłków. Potrzebę 
interwencji ustawodawcy uzasadnia też brak zrozumienia przepisów przez ich adresatów.  

W treści przepisów Prawa oświatowego niezbędne jest więc wskazanie, że wszystkie 
regulacje zawarte w art. 106 mają odpowiednie zastosowanie także w przypadku zapewnienia 
żywienia w formie zakupu posiłków przygotowywanych poza szkołą. Za właściwe należy też 
uznać jednoczesne przeredagowanie normy określającej przeznaczenie opłat pobieranych od 
rodziców za żywienie dzieci, poprzez sformułowanie jej w sposób przesądzający, że z tych 
środków mogą być finansowane wyłącznie koszty artykułów żywnościowych zużytych do 
przygotowania posiłków. Wydaje się, że bardziej komunikatywne  
i lepiej służące wyrażeniu celu regulacji byłoby sformułowanie przeznaczenia środków z opłat 
w sposób pozytywny, poprzez wskazanie, jakie wydatki (koszty) mogą być za ich pomocą 
finansowane, a nie negatywny – czyli poprzez wymienienie celów, które nie mogą być nimi 
sfinansowane, jak to jest uregulowane obecnie. 
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8. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2022 poz. 1297) 

 

W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach proponuje się następujące zmiany: 
 

art. 6o ust. 1a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
trzymuje brzmienie: 

„1a Wójt, burmistrz lub prezydent miasta w celu weryfikacji złożonych deklaracji może 
wykorzystać informacje i dane,  
w tym dane osobowe znajdujące się w jego posiadaniu oraz posiadaniu gminnych jednostek 
organizacyjnych, w tym przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.” 

 

Uzasadnienie: 
 

Dotychczasowe brzmienie art. 6o powołanej wyżej ustawy po nowelizacji budzi 
wątpliwości interpretacyjne co do uprawnienia organów wykonawczych jst w zakresie 
możliwości pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od spółek, przedsiębiorstw 
wodociągowo-kanalizacyjnych i innych podmiotów prowadzących taką działalność. 
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9. Zniesienie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości i w podatku 
leśnym w stosunku do gmin 

 

Zniesienie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości i w podatku leśnym w 
stosunku do gmin poprzez dokonanie zmiany przepisów ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym, zgodnie z którymi obowiązek podatkowy w zakresie 
podatku od nieruchomości, od środków transportowych i podatku leśnego nie będzie dotyczył 
gmin 

 

9.1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 
poz. 1452) 
 

w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych wnioskuje o dodanie art. 3a w brzmieniu: 
„art. 3a Obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 3, nie dotyczy gmin”. 
 

9.2. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 poz. 888) 
 

w ustawie o podatku leśnym dodanie art. 2a w brzmieniu: 
„art. 2a Obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 2, nie dotyczy gmin”. 
 

Uzasadnienie: 
 

Gmina jako osoba prawna – co do zasady – uznawana jest za podatnika podatku od 
nieruchomości w sytuacji, gdy jest właścicielem nieruchomości lub obiektów budowlanych 
podlegających opodatkowaniu (art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) oraz 
podatnika podatku leśnego – gdy jest właścicielem lasu (art. 2 ustawy o podatku leśnym). 
Taka konstrukcja przepisów podatkowych powoduje, że zobowiązanie podatkowe gminy 
polega na obowiązku zapłacenia, na swoją rzecz, podatku z mienia stanowiącego jej własność. 
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10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej  
 

Art. 19g pkt 2 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej otrzymuje brzmienie: 
„2) komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej lub nadzorowanych przez 

nich komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej – są przychodami 
funduszy wojewódzkich, z wyjątkiem środków pochodzących od powiatów, które odpowiednio 
zwiększają plany finansowe komend powiatowych”. 

 

Uzasadnienie: 
 

Krajowa Rada wnioskuje o zmianę przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 
Państwowej Straży Pożarnej regulujących zasady finansowania Państwowej Straży Pożarnej. Z 
postanowień tej ustawy wynika, że w pokrywaniu części kosztów jej funkcjonowania mogą 
uczestniczyć gminy, powiaty oraz samorządy województw (art. 19b). 

W myśl art. 19g pkt 2 ustawy środki jst pozyskiwane przez Państwową Straż Pożarną w 
trybie i na warunkach określonych w art. 19b–19d, zgodnie z zawartymi umowami lub 
porozumieniami przez komendantów wojewódzkich lub nadzorowanych przez nich 
komendantów powiatowych (miejskich) – są przychodami wojewódzkich Funduszy Wsparcia 
Państwowej Straży Pożarnej. Oznacza to, że pomoc finansowa samorządów przeznaczona dla 
Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z tymi postanowieniami, może być dokonywana tylko za 
pośrednictwem wojewódzkich Funduszy Wsparcia. Ten sposób przekazywania środków 
finansowych nie stwarza większych problemów dla gmin i województw, natomiast dla 
powiatów jest to rozwiązanie nieracjonalne. Powiatowe komendy PSP są bowiem – stosownie 
do postanowień art. 33a ustawy o samorządzie powiatowym – jednostkami budżetowymi 
powiatu. Chcąc wspomóc powiatową komendę PSP, powiat jest zmuszony przekazać dotację 
do Funduszu, którą następnie otrzymuje jako dotację z państwowego funduszu celowego. To 
zbędne przekazywanie („krążenie”) środków powoduje także przekłamanie statystyczne, 
zawyżając dochody powiatu. W odniesieniu do uchwał powiatów, w których ustawowe zasady 
nie są przestrzegane, regionalne izby obrachunkowe stwierdzają istotne naruszenie prawa. 
Wojewódzkie sądy administracyjne wobec zaskarżanych rozstrzygnięć nadzorczych w tych 
sprawach zajmują rozbieżne stanowiska. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w 
wyroku z dnia 28 lutego 2012 r. (sygn. akt I SA/Rz 35/12) stwierdził, że dofinansowanie zadań 
przez jednostki samorządu terytorialnego poprzez wpłatę środków na Fundusz Wsparcia 
Państwowej Straży Pożarnej szczebla wojewódzkiego, poprzedzone zawarciem umowy 
(porozumienia) z komendantem wojewódzkim lub powiatowym PSP, nie odnosi się do 
jednostek samorządu szczebla powiatowego, których jednostkami budżetowymi są właściwe 
komendy PSP, uczestniczących w pokrywaniu części kosztów ich funkcjonowania. Natomiast 
dokładnie przeciwne tezy są zawarte w wyroku WSA w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2012 r., 
sygn. akt I SA/Po 834/12. 
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11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 144)  

 

 

W § 3 ust. 1 załącznika Nr 37 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 

„12) w kolumnach „Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres 
sprawozdawczy”, „Skutki udzielonych ulg i zwolnień…”, „Skutki decyzji wydanych przez organ 
podatkowych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy” 
wykazuje się podatki i opłaty mające wpływ na wyliczenie części wyrównawczej subwencji 
ogólnej.” 

 

Uzasadnienie: 
 

Na mocy rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej sprawozdanie Rb-27S 
zobowiązani są sporządzić i przekazać w imieniu jednostki: przewodniczący zarządów 
jednostek samorządu terytorialnego, kierownicy jednostek organizacyjnych podległych 
jednostkom samorządu terytorialnego oraz kierownicy jednostek obsługujących, odpowiednio 
do zakresu wykonywanych zadań wynikających z przepisów odrębnych. 

Instrukcję sporządzania sprawozdania Rb-27S z wykonywania planu dochodów 
budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego zawarto 
w rozdziale 1 załącznika nr 37 do cyt. rozporządzenia. Zgodnie  
z instrukcją, sprawozdanie jednostkowe z wykonania planu dochodów budżetowych z tytułu 
podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego, sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej m.in. w 
następujących kolumnach: 
− Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy – kolumna 

11, 
− Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień 

ustawowych) – kolumna 12, 
− Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja 

Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy: 
a) umorzenie zaległości podatkowych – kolumna 13; 
b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, 

ograniczenie poboru – kolumna 14. 
Należy również nadmienić, iż dane wykazywane w sprawozdaniu Rb-27S są powiązane ze 

sprawozdaniem Rb-PDP – z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach 
powiatu. Sprawozdanie Rb-PDPzawierakolumny3–6, w których powtarzane są dane ujęte w 
kolumnach 11–14 sprawozdania Rb-27S. Zakres danych ujmowanych w sprawozdaniu Rb-PDP 
dotyczy jedynie wybranych dochodów podatkowych mających wpływ na wysokość przyznanej 
gminie części wyrównawczej subwencji ogólnej. Kolumny 3–6 sprawozdania Rb-PDP 
wypełniane są w zakresie dochodów tytułu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od 
środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty 
podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, w tym 
od przedsiębiorstwa górniczego.  

Dodatkowo należy wskazać, iż wykazywanie w kolumnach 11–14 sprawozdania Rb-27S 
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danych dotyczących skutków w zakresie innych tytułów niż wykazanych w sprawozdaniu Rb-
PDP, wiąże się z bardzo dużym nakładem pracy służb finansowych. Zmiana przepisów w tym 
zakresie spowoduje, że sporządzanie sprawozdań budżetowych będzie mniej czasochłonne. 
Jednocześnie dane prezentowane w kolumnie 11–14 sprawozdania Rb-27S powiązane byłyby 
bezpośrednio ze sprawozdaniem Rb-PDP, które służy m.in. do wyliczenia części 
wyrównawczej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.). 
Zgodnie z tym przepisem część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin stanowi suma kwoty 
podstawowej oraz, z zastrzeżeniem ust. 9, kwoty uzupełniającej. Wskazać należy, iż wysokość 
przyznanej gminie części wyrównawczej subwencji ogólnej uzależniona jest od wskaźnika 
dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w kraju (wskaźnik Gg) i w konkretnej gminie 
(wskaźnik G). Podstawę do wyliczenia wskaźnika G stanowią dochody gminy, przez które 
rozumie się dochody podatkowe z tytułu: podatku od nieruchomości; podatku rolnego; podatku 
leśnego; podatku od środków transportowych; podatku od czynności cywilnoprawnych; 
podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej; wpływów z opłaty 
skarbowej; wpływów z opłaty eksploatacyjnej; udziału we wpływach z podatku dochodowego 
od osób fizycznych; udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (art. 20 
ust. 2 i 3 ustawy) wykazanych za rok poprzedzający rok bazowy w sprawozdaniu Rb-RDP. 

Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego w celu ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej, do 
dochodów, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać, zalicza się także skutki 
finansowe wynikające z zastosowania, przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, ulg 
podatkowych oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia w całości lub 
w części zaległości podatkowych. Należy jednak podkreślić, iż przy ustalaniu kwoty subwencji 
nie są brane pod uwagę inne dochody, w tym także dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (dochody te nie są też wykazywane w sprawozdaniu  
Rb-PDP). 


