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Podstawa prawna: Art, 13 pki U ustawy z dnia 7 października 1992 o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U. z 2019, poz. 2137 z póśn. żm.)

A. ADRESAT WNIOSKU

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcacłh ul. Targo\^^ 18,25-520 Kielce
B. DANE WNIOSKODAWCY

B.I. DANE IDENTYFIKACYJNE
Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyć właściwy kw^rat)
X l.jednosdwasamorząduterytorialnego

4. związek, stewarzyszenie powiatów

2. związe 3. stowaiz^zenie gmin, gmin i powiaUiw
6. beneficjenci dotacji z budżetów jst
(w zakresie wykoi^stanla przyznanych dotacji)

k międq'gmitmy
S. samorządowe jednostki organizacyjne

(w ^ samorządowe osoby ]Hamie)
Nazwa pełna

Gmina Bogoria

B.2. ADRES SIEDZIBY
Miejscowość

Bogoria

GminaPowiat

BogoriaStaszów

Nr lokaluNr domuUlica

13Opatowska

PocztaKod pocztowy

Bogoria28>210

B.3. WSKAZANIE PRZEPISÓW O FINANSACH PUBLICZNYCH BĘDĄCYCH
PRZEDMIOTEM WYJAŚNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA

Należy wskazać Jednostki redakcyjne prróplsów wraz z nazwą aktu prawnego do każdego zaistnWego stanu faktycznego lub zdarzenia prtysrfego
(bez przytaczania treści przepisów)

Rozporządzenie Ministra Finansów ź dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 2022,
poz. 144)
Załącznik Nr 37 § 3 ust. 1 pkt 4



C. PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIAŁEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANÓW
FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZŁEGO (ZDARZEŃ PRZYSZŁYCH
I PYTANIA (PYTAŃ)

Opis Stanu iakQ'cznego (stanów faktycznych), zdarzenia pi^szicgo (zdarzeń przyszłych)

Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 4 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, będącej załącsiikiem nr 37 do Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie
sprawozdawc^ści budżetowej (Dz. U. 2022, poz. 144) w sprawowaniu RBr27S z wykonania planu dochodów
budżetowych w kolumnie ,Jłochody wykonane (wpływy minus zwroty)” wykazuje się dochody wykonane na
podstawie ewidencji anali^cznej do rachunku bieżącego — subkonto dochodów powiększone o środkt w drodze, które
nie wpłynęły na rachunek bieżący - subkonto dochodów do końca okresu sprawozdawczego, Stanowice wpłaty z
tytułu dochodów dokonanych w kasie jednostki, w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. “ Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041,  z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą - Prawo pocztowe”, w biurze
usług płatniczych, w instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego i zapłaconych kartą płatniczą oraz
wpłaty przekazane do banków w ramach zastępczej obsługi kasowej.

pytanie Opylania) przyporządkowane do sumu faktycaiego (stanów f^jtycznych) lub zdarzenia przyszłego (zdarzeń przy^lych) przedstawionego
^yźej

1. Czy w jednostce budżetowej Środki pieniężne w drodze należy ewidencjonować wyłącznie na przełomie
okresów sprawozdawczych czy na bieżąco w danym miesiącu?

2. Czy każdy rodzaj dochodów (publicznoprawne - wpływy z podatków, cywilnoprawne - wpływy z najmu
i dzierżawy, wpływy za wywóz nieczystości, wpi>^  z tj^hi zaopatrywania w wodę, wply^ ra
odprowadzania kanalizacji) należy ewidencjonować, jako środki pieniężne w dradze ciy pod datą zaliczenia
na rachunek bankowy dochodów?

D. WŁASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIAŁEGO
STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZŁEGO

Stanowisko wnioskodawcy do pytania (pytań) pnadstawionego w części C.

W naszej opinii w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie „dochody wykonane” należy ujmować dochody, które dotyczą
danego okresu sprawozdawczego i mają charakter publicznoprawny, natomiast dochody mające charakter
^wilnoprawiy pnzyjmować w dniu zaliczenia na rachunek bankowy dochodów. Takie samo stanowisko przedstawiła
prowadząca szkolenie pL „Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego i jednostek
organizacyjnych na nowych wzorach i według zmienionej instrukcji w roku 2022” w dniu 23 .022022 r.

Imię i nazwisko wnioskodawcy lub osoby
upoważnionej

Data wypełnienia wniosku

Ewa Gajek02.03Ż022 r.


