Warszawa, dnia 11 czerwca 2018 r.

MINISTERSTWO FINANSÓW
Departament Finansów Samorządu
Terytorialnego
ST7.4752.1.2018
Pani/Pan
Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej
wszyscy

Szanowni Państwo,
W związku z prowadzonymi pracami nad projektem ustawy budżetowej na rok 2019
Ministerstwo Finansów zwraca się z prośbą o przesłanie do dnia 2 lipca br. korekt sprawozdań
za 2017 r. (które jeszcze nie zostały przekazane) za pośrednictwem informatycznego systemu
BeSTi@. Należy zauważyć, że stosownie do:


art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1453, z późn. zm.) podstawą do wyliczenia
wysokości subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego są dochody
wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego za rok poprzedzający
rok bazowy z uwzględnieniem korekt złożonych do regionalnych izb obrachunkowych,
w terminie do dnia 30 czerwca roku bazowego,



art. 3 ust. 10 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r.
poz.301, z późn. zm.), podstawę do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju stanowią
wykonane dochody bieżące wykazane za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata
w sprawozdaniach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, których obowiązek sporządzania
wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości
budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb
obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy.
Podstawę do obliczania średniej kwoty bazowej w kraju na rok budżetowy 2019 r.
stanowić będą wykonane dochody bieżące gmin wiejskich i miejsko-wiejskich za rok
2017 wykazane w sprawozdaniach budżetowych z uwzględnieniem korekt złożonych do
właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do 30 czerwca 2018 r.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów zwraca się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na
kwoty dochodów wykazywane przez jednostki samorządu terytorialnego w sprawozdaniu Rb-
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PDP (oraz odpowiednio w Rb-27S) za 2017 r. Analiza prowadzona przez Ministerstwo
Finansów wykazała bowiem, że zdarzają się przypadki, że JST omyłkowo wykazywały dochody
podatkowe wielokrotnie wyższe w porównaniu do poprzednich okresów sprawozdawczych.
Poprawność danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-PDP i Rb-27S jest szczególnie
istotna z uwagi na fakt, że stanowią one podstawę ustalania kwot części wyrównawczej
subwencji ogólnej, wpłat dla jednostek samorządu terytorialnego oraz wyliczenia średniej kwoty
bazowej w kraju na rok budżetowy 2019.
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