Wyja nienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych
przepisów prawa

1. Funkcjonowanie fundacji w wietle przepisu art. 30 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych
Norma prawna zawarta w przywołanym wy ej przepisie zakazuje tworzenia fundacji
ze rodków publicznych. rodki publiczne, zdefiniowane w art. 5 ustawy o finansach
publicznych, obejmuj : dochody publiczne, rodki pochodz ce z bud etu UE, rodki
pochodz ce ze ródeł zagranicznych, niepodlegaj ce zwrotowi, przychody bud etu pa stwa
i bud etów jednostek samorz du terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów
publicznych, przychody z prowadzonej przez jednostki sektora finansów publicznych
działalno ci oraz przychody pochodz ce z innych ródeł.
Z literalnego brzmienia przepisu art. 30 ustawy o finansach publicznych wynika, e
gmina nie mo e przeznaczy na realizacj celu fundacji jedynie rodków publicznych,
wymienionych w art. 5 ustawy o finansach publicznych. Nieruchomo ci i rzeczy ruchome
nie nale do kategorii „ rodków publicznych”.
Podkre li jednak nale y, e nieruchomo ci i rzeczy ruchome s podstawowym
składnikiem mienia komunalnego, które powinno słu y realizacji zada publicznych, które
gmina wykonuje w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty, a nie realizacji celu
fundacji. W zwi zku z tym, w odniesieniu do jednostek samorz du terytorialnego, nie
b dzie miał zastosowania przepis art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach.
Jednostka samorz du terytorialnego mo e przekaza na rzecz istniej cej fundacji
nieruchomo ci i rzeczy ruchome na podstawie umowy u yczenia, najmu b d innej umowy
cywilnoprawnej. Inn mo liwo przekazania fundacji nieruchomo ci stwarza przepis art.
13 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomo ciami, który dopuszcza darowizn na cele
publiczne. Podkre li jednak nale y, e na podstawie tego przepisu jednostka samorz du
terytorialnego mo e darowa fundacji nieruchomo , jednak e pod warunkiem, e realizuje
ona jeden z celów okre lonych w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomo ciami.
Jednostki samorz du terytorialnego realizuj wydatki na konkretne zadania publiczne
wskazane w ustawach.
Jednostka samorz du terytorialnego mo e przekaza rodki finansowe na rzecz
fundacji jedynie w przypadku, gdy fundacja realizuje zadania zlecone przez t jednostk wówczas jednostka samorz du terytorialnego mo e przekaza fundacji dotacj
na
podstawie art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.
Przepis art. 30 ustawy o finansach publicznych wprowadza jednoznaczny zakaz
przeznaczania rodków publicznych na tworzenie fundacji. Zakaz ten dotyczy, zarówno

wnoszenia rodków publicznych do maj tku „nowej” fundacji , jak i zwi kszania funduszu
zało ycielskiego fundacji ju ustanowionej.

2. Dokumentowanie odpłatno ci za pobyt mieszka ców w domu pomocy społecznej
Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z pó n. zm.), kierowanie do domu pomocy społecznej i
ponoszenie odpłatno ci za pobyt mieszka ca gminy w tym domu, nale y do zada własnych
gminy o charakterze obowi zkowym.
Osoba, której przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej
(art. 54 ust. 1) jest kierowana do domu pomocy społecznej przez organ wykonawczy gminy.
Skierowanie, jak i ustalenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, nast puje w
drodze decyzji administracyjnej tego organu, o czym stanowi przepisy art. 59 ust. 1 oraz
art. 106 powołanej ustawy. Odpłatno gminy za pobyt w domu pomocy społecznej
kierowanej osoby, ustalana jest na zasadach okre lonych w art. 61 ustawy. Gmina – zgodnie
z art. 61 ust. 2 pkt 3 – ma obowi zek wnosi opłaty w wysoko ci ró nicy mi dzy rednim
kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o
których mowa w pkt 1 i 2 ust. 2 art. 61.
Podstaw dokumentowania odpłatno ci, o której mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3 ustawy
o pomocy społecznej powinna by wła ciwa decyzja administracyjna.

3. Klasyfikacja bud etowa
Wynagrodzenia członków gminnych komisji rozwi zywania problemów alkoholowych
Klasyfikacja bud etowa nie stanowi podstawy prawnej do ponoszenia wydatków
bud etowych. Jest ona jedynie instrumentem technicznym do ujmowania wydatków
ponoszonych na podstawie wła ciwych aktów prawnych.
Stosownie do postanowie zawartych w art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 26 pa dziernika
1982 r. o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi , rada gminy, w
gminnych programach rozwi zywania problemów alkoholowych, okre la zasady
wynagradzania członków komisji rozwi zywania problemów alkoholowych.
Z powy szego wynika, e ustawodawca pozostawił swobod w okre leniu ogólnych
zasad wynagradzania członków komisji organom stanowi cym gminy. Zauwa y jednak
nale y, e ustawa posługuje si poj ciem „wynagrodzenie”, a nie „dieta”.
W wietle wyroku Naczelnego S du Administracyjnego w Poznaniu z dnia 10
wrze nia 1998r. (sygn. akt. II S.A./Po 15/98), wynagrodzenie nie jest to same z poj ciem
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diety. Dieta wyst puje jako ryczałtowe okre lenie nale no ci pieni nej przysługuj cej
pracownikowi na pokrycie kosztów dziennego utrzymania podczas podró y słu bowej, b d
jako wynagrodzenie dzienne z tytułu pełnienia szczególnych obowi zków, np. dieta
poselska, czy diety radnych gmin.
Z przepisów ustawy o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
wynika, e członkowie gminnych komisji rozwi zywania problemów alkoholowych
otrzymuj wynagrodzenie za realizacj okre lonych w ustawie zada . Podstaw wypłaty
wynagrodzenia dla członków komisji jest akt powołuj cy gminn komisj , wydany przez
wójta na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
Wynagrodzenia członków gminnych komisji rozwi zywania problemów
alkoholowych nale y klasyfikowa w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe.
Wydatki zwi zane z wypłat
u ytecznych

wiadczenia pieni nego z tytułu prac społecznie

W my l art. 73 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z pó . zm.), na wniosek gminy starosta
mo e skierowa bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystaj cego ze wiadcze z pomocy
społecznej do wykonywania prac społecznie u ytecznych w miejscu zamieszkania lub
pobytu w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Wykonywanie prac społecznie u ytecznych
odbywa si na podstawie porozumienia zawartego pomi dzy starost a gmin , na rzecz
której prace społecznie u yteczne b d wykonywane. Bezrobotnemu nieposiadaj cemu
prawa do zasiłku przysługuje wiadczenie w wysoko ci nie ni szej ni 6 zł za ka d
godzin wykonywania prac społecznie u ytecznych. Starosta refunduje gminie ze rodków
Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty wiadczenia przysługuj cego bezrobotnemu.
Szczegółowy sposób i tryb, w tym szczegółowe zasady ustalania wiadczenia za
wykonywanie prac społecznie u ytecznych, reguluje rozporz dzenie Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 25 pa dziernika 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie
u ytecznych (Dz. U. Nr 120, poz. 1745) .
wiadczenie wypłacane przez gmin bezrobotnemu skierowanemu do wykonywania
prac społecznie u ytecznych nale y ujmowa w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdział
85295 – „Pozostała działalno ”, paragraf 3110 – „ wiadczenia społeczne”.

4. Sprawozdawczo

bud etowa jednostek samorz du terytorialnego

Nale no ci i zobowi zania w sprawozdaniu Rb-30
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Sprawozdanie Rb-30 półroczne/roczne z wykonania planów finansowych
samorz dowych zakładów bud etowych powinno by sporz dzone z uwzgl dnieniem zasad
przewidzianych rozporz dzeniem Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie
sprawozdawczo ci bud etowej (Dz. U. Nr 170, poz. 1426).
Rozporz dzenie z dnia 19 sierpnia 2005 r. zmieniło zasady sporz dzania
sprawozdania Rb-30. Wprowadzone w tym rozporz dzeniu zmiany polegaj , mi dzy
innymi, na zrezygnowaniu w dziale “Przychody” z kolumny “Nale no ci”,a w dziale
“Koszty i inne obci enia”, z kolumny “Zobowi zania”. Nale no ci i zobowi zania s
natomiast wykazywane w wi kszej szczegółowo ci, odpowiednio w działach C i D.
Stosownie do § 22 ust. 4 instrukcji stanowi cej zał cznik nr 31 do ww.
rozporz dzenia, w sprawozdaniu Rb-30, dane w wierszu oznaczonym symbolem
,,Nale no ci” - W 020, nale y wykazywa w kwotach netto, natomiast w ust. 5 tego
przepisu okre lono, i w danych uzupełniaj cych dotycz cych nale no ci i zobowi za , w
wierszach W 080, W 081, W 090, W 091, W 092, W 093 i W 094, nale y wykaza cz
nale no ci i zobowi za spo ród wymienionych w wierszach W 020 i W 040. Oznacza to,
e w danych uzupełniaj cych (W 080 i W 081) nale y wykazywa nale no ci netto (tj.
nale no ci pomniejszone o odpisy aktualizuj ce
oraz o odsetki od nale no ci
niezapłaconych w terminie), natomiast w zakresie zobowi za , dane uzupełniaj ce powinny
by wykazywane w kwotach obci aj cych zakład bud etowy, tj. brutto. Dane te powinny
wynika z ewidencji rozrachunków zgodnie z prowadzonymi ksi gami rachunkowymi w
zakładzie bud etowym.
Nale no ci
wykazywane w cz ci C sprawozdania Rb-30 powinny by
pomniejszone o nadpłaty.
Po yczki na prefinansowanie w sprawozdaniu RB-Z
Zgodnie z art. 209 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104), jednostki sektora finansów publicznych realizuj ce
programy i projekty finansowane z udziałem rodków pochodz cych z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójno ci mog otrzyma z bud etu pa stwa po yczki na
prefinansowanie tych programów i projektów. Zobowi zania z tytułu tych po yczek
winny by wykazywane w sprawozdaniu Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie
zobowi za według tytułów dłu nych oraz por cze i gwarancji w kol. 4 –
zobowi zania wobec sektora finansów publicznych, w kol. 5 - zobowi zania wobec
podmiotów grupy I oraz w kol. 6 – zobowi zania wobec Skarbu Pa stwa.

Ksi gowanie i wykazywanie zaanga owania wydatków
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Na mocy art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, jednostki bud etowe,
zarówno samorz dowe, jak i pa stwowe, zostały zobowi zane do prowadzenia ewidencji
ksi gowej, uwzgl dniaj cej wszystkie etapy rozlicze poprzedzaj ce płatno dochodów i
wydatków, a w zakresie wydatków równie zaanga owanie rodków, które oznacza prawne
zaanga owanie rodków uj tych w planie finansowym jednostki bud etowej danego roku
bud etowego.
W przypadku, gdy organ stanowi cy jednostki samorz du terytorialnego – stosownie
do art. 191 ust. 2 w/w ustawy - ustali wykaz wydatków, które nie wygasaj z upływem
roku bud etowego, rodki finansowe, przeznaczone na te wydatki, gromadzone s
na wyodr bnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorz du
terytorialnego. Nale y przy tym podkre li , e w wydatkach niewygasaj cych mog by
uj te te wydatki, które były zaplanowane do realizacji w roku bud etowym. Zaanga owanie
rodków na wydatki w roku bud etowym, a nast pnie uj cie wydatków w wykazie
wydatków niewygasaj cych , nie zmienia zaanga owania, bowiem rodki te powinny by
przekazane na wyodr bnione subkonto rachunku jednostki samorz du terytorialnego. W
nast pnym roku bud etowym wydatki niewygasaj ce realizowane s na podstawie planu
finansowego tych wydatków.
Nale y zaznaczy , e przepisy w/w ustawy nie precyzuj wymaga odno nie
uzale nienia podj cia uchwały dotycz cej wykazu wydatków niewygasaj cych w danym
roku bud etowym od tego, czy realizacja tych wydatków jest w cało ci, czy te cz ciowo,
obj ta umowami.
Zgodnie z zasadami, okre lonymi w § 8 ust. 1 pkt 2 instrukcji, stanowi cej zał cznik
nr 32 do rozporz dzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczo ci bud etowej, w
kolumnie “Zaanga owanie” sprawozdania Rb-28S wykazuje si , według stanu na dzie
ko cz cy okres sprawozdawczy, wynikaj ce z ewidencji ksi gowej, kwoty zaanga owania
rodków bud etowych obci aj ce plan finansowy wydatków danego roku bud etowego z
tytułu: wykonanych wydatków oraz podj tych zobowi za , w tym niespłaconych
zobowi za z lat ubiegłych, zwi zanych z funkcjonowaniem jednostki bud etowej i
wypełnianiem przez ni okre lonych zada statutowych. W sprawozdaniu Rb-28S w
omawianej kolumnie wykazuje si kwoty wynikaj ce ze strony Ma konta 998 w
szczegółowo ci: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji bud etowej. Na stronie Ma konta 998
ujmuje si zaanga owanie wydatków, tj. warto umów, decyzji i innych postanowie ,
których wykonanie spowoduje konieczno
dokonania wydatków bud etowych w
bie cym roku bud etowym, gdy w tym roku upływa planowany termin dokonania tych
wydatków.
Je eli płatno ci za miesi c grudzie , które na podstawie stosownych przepisów mog
by dokonywane w styczniu nast pnego roku, nie s uj te w planie finansowym danego
roku bud etowego, to rodki na te płatno ci nie powinny by zaanga owane w danym roku
bud etowym, bowiem zaanga owaniu powinny podlega rodki na wydatki uj te w planie
okre lonym na rok bud etowy.
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Zasady wykazywania wydatków niewygasaj cych w sprawozdaniu Rb-28S
Zgodnie z zasadami, okre lonymi w § 8 ust. 1 pkt 2 instrukcji, stanowi cej zał cznik
nr 32 do rozporz dzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczo ci bud etowej,
wydatki, które nie wygasły z upływem roku bud etowego i zostały uj te w wykazie, o
którym mowa powy ej, powinny by wykazane w sprawozdaniu zbiorczym Rb-28S za rok
bud etowy, w kolumnie “Wydatki, które nie wygasły z upływem roku bud etowego” (kol.
9), w kolumnie Zaanga owanie (kol. 7) oraz w kolumnie “Wydatki wykonane” (kol. 6) na
podstawie danych ksi gowo ci analitycznej do rachunku bie cego - subkonto wydatków.
Natomiast w sprawozdaniu jednostkowym Rb-28S jednostki bud etowej b dzie wykazane
niewykonanie planu wydatków.
Nale y jednak podkre li , e ustalenie przez organ stanowi cy wykazu wydatków,
które nie wygasaj z upływem roku bud etowego nie jest zaci gni ciem zobowi za w tym
zakresie (jest wydatkiem). Nale y zauwa y , e niezrealizowanie planu wydatków
niewygasaj cych w okre lonym terminie skutkuje zwrotem przeznaczonych na te wydatki
rodków na rachunek dochodów bud etowych.
Zwroty nienale nie pobranych zasiłków
Zwroty
nienale nie
pobranych
zasiłków
rodzinnych,
piel gnacyjnych
i wychowawczych, wypłaconych ze rodków z bud etu pa stwa przez inne podmioty ni
gminy, o których mowa w § 2 i 3 rozporz dzenia z dnia 20 kwietnia 2004 roku Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu przekazywania dokumentacji
dotycz cej nienale nie pobranych zasiłków rodzinnych, piel gnacyjnych i wychowawczych
oraz wiadcze rodzinnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 89, poz.854), powinny wpływa na
rachunek bud etu gminy i by odprowadzane na rachunek dochodów bud etu wojewody.
Odzyskane, nienale nie wypłacone ze rodków bud etu pa stwa, zasiłki i
wiadczenia rodzinne nie s dochodem zwi zanym z realizacj zada z zakresu
administracji rz dowej, zatem nie s wykazywane w sprawozdaniu Rb-27ZZ.
W sprawozdaniu Rb-27ZZ powinny by wykazywane faktyczne dane na moment
sprawozdawczy, tj. za 4 kwartał w kolumnie “Dochody wykonane” - dochody wykonane do
dnia 31 grudnia; w kolumnie “Dochody potr cone” - cz
dochodów, z kwoty dochodów
wykonanych, nale nych jednostce na podstawie odr bnych przepisów; w kolumnie
“Dochody przekazane” - dochody przekazane do dnia 31 grudnia.
Okres przej ciowy, zgodnie z § 17 rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia
28 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania bud etu pa stwa
(Dz. U. Nr 285, poz. 2854 z pó n. zm.), został wprowadzony dla operacji na rachunkach
bankowych centralnego rachunku bie cego bud etu pa stwa po zako czeniu roku
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bud etowego. Nie ma wi c podstaw prawnych, aby jednostki samorz du terytorialnego w
sprawozdaniu RB-27ZZ uwzgl dniały przepisy okresu przej ciowego.
Jednocze nie uprzejmie informuj , e wej cie w ycie z dniem 1 stycznia 2006 roku
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 16262)
zmieniło delegacj do wydania przepisów w zakresie sprawozdawczo ci bud etowej. W
zwi zku z tym, w Ministerstwie Finansów trwaj prace nad nowym rozporz dzeniem w
sprawie sprawozdawczo ci bud etowej i m. in. rozwa ane jest doprecyzowanie zapisów
instrukcji sporz dzania sprawozdania Rb-27ZZ w tym zakresie.
Zaliczki alimentacyjne

Stosownie do postanowie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r.
o post powaniu wobec dłu ników alimentacyjnych (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z pó n. zm.) –
dłu nik alimentacyjny jest zobowi zany do zwrotu organowi wła ciwemu wierzyciela
nale no ci w wysoko ci zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powi kszonej o 5%.
rodki w wysoko ci 50% kwoty, o której mowa wy ej, stanowi dochód własny gminy,
pozostałe 50% tej kwoty stanowi dochód bud etu pa stwa.
Cało nale no ci przypisanej do zwrotu zobowi zanemu, ł cznie z dodatkow
kwot 5%, jest wykazywana w sprawozdaniu Rb-27ZZ.
W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów bud etowych jednostki
samorz du terytorialnego wykazywana jest kwota nale no ci tylko w wysoko ci nale nej
ustawowo bud etowi jednostki samorz du terytorialnego.
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