MINISTERSTWO FINANSOW

Warszawa, dnia

czerwca 2010 r.

Departament Finansow
Samorzadu Terytorialnego
ST2-4834-13/SZH/2010/331

W zwiazku z pismem z dnia 2 marca/2010 r. nr WA-0731/7/10 w sprawie wyjasnienia
watpliwosci dotyczacych stosowania przepisow prawa zglaszanych przez jednostki samorzadu
terytorialnego odnosnie ujmowania w sprawozdawczosci budzetowej naleznosci zwiazanych
z realizacja^ zadan z zakresu przyznawania i wyplaty swiadczen z funduszu alimentacyjnego
oraz podejmowania dzialan wobec dluznikow alimentacyjnych - Ministerstwo Finansow
uprzejmie informuje:
Ad pkt I - Osrodek pomocy spolecznej, dzialajacy w formic samorzadowej jednostki
budzetowej, zobowiazany jest do prowadzenia ksiag rachunkowych zgodnie z zasadami
okreslonymi w ustawie z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152,
poz. 1223 ze zm.) i ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 ze zm.), z uwzgl^dnieniem zasad szczegolnych wynikajajcych z rozporzajdzenia
Ministra Finansow z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci
oraz pianow kont dla budzetu panstwa, budzetow jednostek samorzadu terytorialnego
oraz niektorych jednostek sektora finansow publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 ze zm.).
Z opisu do konta 221 - ,,naleznosci z tytulu dochodow budzetowych" (uj^tego w zalaczniku nr 2
do w/w rozporzadzenia) wynika, iz sluzy ono do ewidencji naleznosci z tytulu dochodow
budzetowych, z wyjatkiem naleznosci zahipotekowanych ujmowanych na koncie 226. Na stronie
Wn konta 221 ujmuje si§ naleznosci z tytulu dochodow budzetowych, natomiast na stronie Ma
tego konta ujmuje si? wplaty naleznosci z tego tytulu. Dodatkowo ewidencja szczegolowa
do konta 221 powinna bye prowadzona wedlug dluznikow, ktorych naleznosci dotyczq..
Uwzgl^dniajajc powyzsze, jak rowniez majajc na uwadze koniecznosc zapewnienia kompletnosci
prowadzonej ewidencji ksi^gowej, naleznosci alimentacyjne powinny zostac uj§te w ksi^gach
rachunkowych osrodka pomocy spolecznej w dacie wyplaty swiadczenia osobie uprawnionej
do alimentow.
Przepisy art. 27 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentow okreslaja^
iz dochod wlasny gminy wierzyciela stanowi 20% kwoty naleznosci w wysokosci swiadczen
wyplaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, lajcznie z ustawowymi odsetkami.
Rowniez dochod wlasny gminy dluznika stanowi 20% w/w kwoty.
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Pozostale 60% kwoty naleznosci oraz odsetki wynikajajce z wyptaconego swiadczenia stanowia^
dochod panstwa. W przypadku, gdy organ wlasciwy wierzyciela nie jest jednoczesnie
organem wlasciwym dtuznika, przekazuje organowi wlasciwemu dluznika 20% kwoty tej
naleznosci (art. 27 ust. 5 tej ustawy).
Z kolei z tresci § 8 ust. 1 rozporzajdzenia Ministra Finansow z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
planow finansowych zadan z zakresu administracji rzajdowej oraz innych zadan zleconych
jednostkom samorzajdu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania
pobranych dochodow zwiajzanych z realizacjq. tych zadan (Dz. U. Nr 135, poz. 955) wynika,
ze osrodek pomocy spolecznej zobowiazany jest do przekazania, na rachunek podstawowy
wlasciwej jednostki samorzajdu terytorialnego, pobranych dochodow budzetowych zwiajzanych
z realizacja^ zadan z zakresu administracji rzajdowej oraz innych zadan zleconych jednostce
samorzajdu terytorialnego ustawami.
Nalezy zauwazyc, ze stosownie do przepisow art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
- Przepisy wprowadzajajce ustaw§ o finansach publicznych - przepisy wykonawcze,
wydane na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz.2104 z pozn. zm.), zachowuja^ moc do czasu wejscia w zycie przepisow
wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., nie dluzej jednak
niz do 31 grudnia2010 r.
Przepisy obowiajzujajcej
- od 1 stycznia 2010 r. - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
0 finansach publicznych nie zawieraja^ delegacji do wydania aktow wykonawczych dotyczajcych
zasad opracowywania planow finansowych zadan z zakresu administracji rzajdowej oraz innych
zadan zleconych jednostkom samorzajdu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych
1 przekazywania pobranych dochodow zwiajzanych z realizacja^ tych zadan. Natomiast ustawa ta
zawiera przepisy dotyczajce omawianych kwestii, m.in. w art. 237, 248, 249 i 255.
Powyzsze oznacza, iz stosowne rozliczenie z budzetem panstwa (60%), budzetem gminy
dluznika (20%) oraz budzetem gminy wierzyciela (20%) - kwoty naleznosci wynikajajcej
z wyplaconych swiadczen nalezaloby zaewidencjonowac w ksie_gach rachunkowych jednostki
samorzajdu terytorialnego na koncie 224 - ,,Rozrachunki budzetu", ktore, zgodnie z opisem
zawartym wzalajczniku nr 1 do rozporzajdzenia Ministra Finansow z dnia 28 lipca 2006 r.,
sluzy do ewidencji rozrachunkow z innymi budzetami, a w szczegolnosci rozrachunkow z tytulu
udzialow w dochodach innych budzetow. Ewidencja do konta 224 powinna umozliwic ustalenie
stanu naleznosci i zobowiajzah wedhig poszczegolnych tytulow oraz wedlug poszczegolnych
budzetow.
Zasady ewidencji operacji zwiajzanych ze swiadczeniami z funduszu alimentacyjnego powinny
znalezc odzwierciedlenie w dokumentacji opisujajcej przyj^te przez osrodek pomocy spolecznej
zasady (politykej rachunkowosci, kt6rq.ustala i aktualizuje kierownik tej jednostki.
W zwiajzku z powyzszym, reasumujajc:
Ad pytanie 1) i 2) - Na podstawie rozporzajdzenia Ministra Finansow z dnia 14 czerwca 2006 r.
w sprawie szczegolowej klasyfikacji dochodow, wydatkow, przychodow i rozchodow
(Dz. U. Nr 107, poz. 726 z pozn. zm.) do konca 2009 r. w sprawozdaniu Rb-27S gminy
wykazywaty w/w naleznosci w § 236 - ,,Dochody jednostek samorzajdu terytorialnego zwiajzane
z realizacja^ zadan z zakresu administracji rzajdowej oraz innych zadan zleconych ustawami".
Natomiast w sprawozdaniu Rb-27ZZ wpfywy z tych dochodow, byty wykazywane
w paragrafie 097 - ,,Wptywy z roznych dochodow".
Rozporzajdzeniem Ministra Finansow z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniajajcym rozporzajdzenie
w sprawie szczegolowej klasyfikacji dochodow, wydatkow, przychodow i rozchodow
(Dz. U. 121, poz. 1002) w zalajczniku Nr 3 zostal wprowadzony nowy paragraf dochodowy
098 - ,,Wprywy z tytulu zwrotow wyplaconych swiadczen z funduszu alimentacyjnego",
ktory ma zastosowanie do ujmowania powyzszych naleznosci od 2010 r.
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Zgodnie z objasnieniem, paragraf ten obejmuje dochody z tytuhi naleznosci sciqgni^tych
od dluznika alimentacyjnego w wysokosci wyplaconych swiadczeh z funduszu alimentacyjnego,
zgodnie z przepisami art. 27 ustawy z dnia 7 wrzesnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym
do alimentow (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, Nr 6, poz. 33, Nr 97, poz. 800 i Nr 98, poz. 817).
Od roku 2010 wplywy z tytuhi zwrotow wyplaconych swiadczen z funduszu alimentacyjnego
powinny bye wykazywane w paragrafie 098 w sprawozdaniu Rb-27ZZ, natomiast dochody
nalezne gminie w paragrafie 236 i ujmowane w sprawozdaniu Rb-27S. Natomiast odsetki
ustawowe nalezne z tego tytulu i stanowiajse dochod budzeru panstwa, winny bye klasyfikowane
w paragrafie dochodow 092 - ,,Pozostale odsetki" z wlasciwa^ czwartq. cyfrq..
Ad pytanie 3) - dochody gminy dluznika zrealizowane przez osrodek pomocy spolecznej,
tj.jednostk? budzetowaj powinny bye przekazane na rachunek gminy stanowiajcej jednostk?
macierzysta^ dla tej jednostki budzetowej;
Ad pytanie 4) - kwota odsetek za zwlok? naliczanych dluznikom alimentacyjnym,
ktora w calosci stanowi dochod budzetu panstwa, powinna bye ujmowana w ewidencji
ksi^gowej, w wysokosci i szczegolowosci wymaganej przez zasady okreslone przepisami
ustawy o rachunkowosci oraz przepisami dotyczajcymi omawianych kwestii m.in. w art. 237,
248, 249 i 255 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i w wysokosci
wynikajajcej z tych przepisow i ewidencji ksi^gowej powinna bye przekazana na rachunek
budzetu panstwa;
Ad pytanie 5) - w sprawozdaniu Rb-N nalezy wykazywac wszelkie bezsporne naleznosci,
przy czym istotne jest, aby stan naleznosci sektora finansow publicznych nie zostal zdublowany
przy agregacji sprawozdan z roznych szczebli. W zwiajzku z tym, celem unikni^cia dublowania
informacji o naleznosciach z tytulu dochodow zwiqzanych z realizacja^ zadah z zakresu
administracji rzajdowej oraz innych zadan zleconych jednostkom samorzajdu terytorialnego
ustawami, jednostki w kwartalnym sprawozdaniu Rb-N powinny wykazac z przedmiotowego
zakresu tylko wartosc naleznosci w czesci naleznej budzetowi jednostki samorzajdu
terytorialnego.
Ad pkt II - Pytanie zostalo przedstawione w sposob zbyt ogolny, aby mozna bylo jednoznacznie
zajajc stanowisko. Nalezy zauwazyc, ze postanowienia dotyczajse wykonywania budzetu
powinny bye zgodne m. in. z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pozn zm.). Z postanowienia art. 212 ust. 1 pkt 10
tej ustawy wynika, ze uchwala budzetowa okresla m.in. inne postanowienia, ktorych obowiazek
zamieszczenia w uchwale budzetowej wynika z postanowien organu stanowiajcego jednostki
samorzajdu terytorialnego. Ustawodawca dopuscil wi?c mozliwosc zawarcia w uchwale
budzetowej innych postanowien wynikajajcych z decyzji organu stanowiajcego.
Ad pkt III - Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie
ustawy - Prawo ochrony srodowiska oraz niektorych innych ustaw, z dniem wejscia w zycie
ustawy (1 styczeh 2010 r.), likwidacji ulegaja^powiatowe i gminne fundusze ochrony srodowiska
i gospodarki wodnej, srodki pieni^zne zgromadzone na rachunkach bankowych w/w funduszy
staja^ si? odpowiednio dochodami budzetow powiatow i budzetow gmin.
Wymienione wyzej srodki
oraz odzyskane naleznosci, pomniejszone o zobowiajzania
zlikwidowanych funduszy, przeznaczone sa^ na finansowanie ochrony srodowiska i gospodarki
wodnej, w zakresie okreslonym wart. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31,
32, 38-42 ustawy Prawo ochrony srodowiska.
Stosownie
do
postanowien,
obowiazujajcego
od
1 stycznia
2010
roku,
rozporzajdzenia Ministra Finansow z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegolowej
klasyfikacji dochodow, wydatkow, przychodow i rozchodow oraz srodkow pochodzajcych
ze zrodel zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207), dla ujecia dochodow z tytuhi oplat i kar
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pobieranych z tytuhi korzystania ze srodowiska w budzecie jednostki samorzajdu terytorialnego
nalezaloby przyjajc za najbardziej adekwatny dzial 900 - ,,Gospodarka komunalna i ochrona
srodowiska", rozdzial 90019 - ,,Wpfywy i wydatki zwiajzane z gromadzeniem srodkow z oplat
i kar za korzystanie ze srodowiska" oraz paragrafy:
- 069 - ,,Wp!ywy z roznych oplat" z odpowiednia^ czwart^ cyfra^, w przypadku wplywow z tytuhi
oplat za usuwanie drzew, krzewow, szczegolne korzystanie z wod i urzajdzen wodnych,
skladowanie odpadow oraz pozostalych rodzajow gospodarczego korzystania ze srodowiska
i dokonywanie w nim zmian,
- 057 - ,,Grzywny, mandaty i inne kary pieniezne od osob fizycznych", z odpowiedniq.
czwart^ cyfrajub
- 058 - ,,Grzywny i inne kary pieni?zne od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych",
z odpowiednia^ czwarta^ cyfra^ w przypadku wplywow z tytuhi kar za usuwanie drzew,
krzewow, niewlasciwe skladowanie odpadow, naruszenie zasad korzystania ze srodowiska.
Natomiast w przypadku dokonywania wydatkow na finansowanie ochrony srodowiska
i gospodarki wodnej - wlasciwym byloby ujmowanie tych wydatkow w odpowiednich
rozdzialach i paragrafach, w zaleznosci od rodzaju dokonywanego wydatku.
Kazdorazowe zaklasyfikowanie dokonanych wydatkow b?dzie zatem wymagalo jednoczesnego
przeprowadzenia szczegolowej analizy charakteru wydatku i okreslenia przeslanek shizajcych
jego zaklasyfikowaniu do konkretnego paragrafu. Natomiast o wyborze wlasciwego paragrafu
(np. dotacje, wydatki biezace lub majatkowe), bajdz rozdziahi klasyfikacji, decydowac b?dzie
wylajcznie jednostka samorzajdu terytorialnego kierujajc si? zakresem przedmiotowym
gminnych zadan z zakresu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej, nalozonymi
przepisami ustawy - Prawo ochrony srodowiska. W zaleznosci od sposobu i kierunku
wydatkowania przedmiotowych srodkow, powinno si? je sytuowac np. w rozdzialach: 01010 ,,Infrastruktura wodoci^gowa i sanitacyjna wsi", 90095 - ,,pozostala dzialalnosc",
ba^dz 92601 - „ Obiekty sportowe".
Natomiast
srodki
pozostale
po
zlikwidowanych
gminnych
i
powiatowych
funduszach ochrony srodowiska i gospodarki wodnej, moga^ bye klasyfikowane
w rozdziale 90019 - ,,Wplywy i wydatki zwiajzane z gromadzeniem srodkow z oplat i kar
za korzystanie ze srodowiska" oraz w paragrafie 069 - ,,Wplywy z roznych oplat",
z odpowiednia^ czwarta^ cyfra^.
Ad pkt IV - Z uwagi na roczny charakter budzetu jednostki samorzajdu terytorialnego
- zdaniem Ministerstwa Finansow - operacje zwiajzane z rozliczeniem dotacji
powinny bye uj?te w ksiejach rachunkowych roku, na ktory dotacja zostala udzielona.

DYREKTOR
so* Same

Zdzistawa Wasqznik
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