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Uwagi:
Część dokumentu,
do którego odnosi
Lp.
się uwaga (np. art.,
nr str., rozdział)

Treść uwagi (propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Zgodnie z §33 ust. 4 W przypadku
braku możliwości terminowego
przekazania sprawozdań w sposób
określony w ust. 3, spowodowanego
nieprawidłowym działaniem
Dodanie w odniesieniu do
systemu informatycznego,
§ 33 ust. 5 i 7 w
sprawozdań finansowych o których
sprawozdania te przekazuje się
1.
związku z ust. 4
mowa w §27, analogicznego zapisu
najpóźniej pierwszego dnia
jak w §33 ust. 4.
roboczego następującego po dniu
usunięcia awarii. Powołany zapis nie
obejmuje sprawozdań JST o których
mowa w §27, a które zgodnie z§33
ust. 7 mogą być przekazywane
wyłącznie w formie elektronicznej.
Bilans wyłącznie w drodze
1)Podpis elektroniczny –
elektronicznej spowoduje wzrost
wprowadzenie możliwości składania
2.
§ 33 ust. 7
kosztów wynikających z zakupu
też w formie pisemnej.
podpisu elektronicznego dla
nieetatowych członków Zarządu
Wypełniony formularz należy przesłać na adres: kwrist@mac.gov.pl w formacie umożliwiającym edycję.
Plik należy zapisać np.: MRiRW PROW - woj.zachodniopomorskie; MŚ udostępnianiu inf. o środowisku – m.Kraków.

Stanowisko resortu

Odniesienie do
stanowiska resortu

Załącznik 12

Uwaga ogólna –rozważenie
rezygnacji z tego załącznika z uwagi
na ujęcie tych informacji w innych
sprawozdaniach JST.

3.

4.

5.

6.

Powiatu oraz w związku ze zmianami
składu w trakcie kadencji.
Dodatkowe informacje określone w
całym pkt 1, zawarte są w informacji
o stanie mienia komunalnego z art.
267 ust 3 ustawy o finansach
publicznych. Organ stanowiący w
uchwale w sprawie procedur
opracowywania i uchwalania
budżetu może dowolnie
uszczegółowić zawartą informacje o
stanie mienia komunalnego w
zależności od potrzeb własnych.
Informacja o podziale zobowiązań
na poszczególne lata wynika ze
sprawozdania Rb-UZ.
Zapisy są nieprecyzyjne. §2 pkt 5
wprowadza definicję jednostki
nadrzędnej. Z uzasadnienia wynika,
że chodzi raczej o państwowe
jednostki budżetowe. Również w §
27 nie posłużono się pojęciem
łącznego sprawozdania finansowego
- w odniesieniu do sprawozdań
finansowych składanych przez JST, a
odrębnie łącznego bilansu, łącznego
rachunku zysków i strat i łącznego
zestawienia zmian w funduszu.

załącznik 12

pkt I.3 - proponujemy
doprecyzować, iż chodzi o łączne
sprawozdania sporządzane na
podstawie § 26 projektu
rozporządzenia lub zmianę
doprecyzowuje, iż chodzi o łączne
bilanse, rachunki zysków i strat i
zestawienia zmian w funduszu, o
których mowa w § 27.

załącznik 12

pkt. I.4 - propozycja doprecyzowania
(poza przyjętą metodą wyceny
aktywów i pasywów, w tym
amortyzacji), o jakie zasady polityki
rachunkowości chodzi, aby uniknąć
sytuacji w której kopiowane będą
kilkudziesięciostronicowe
dokumenty.

Zbyt ogólny zapis.

pkt. II. 1.16 Doprecyzowanie zapisu

Brak sprecyzowania o jaki okres
chodzi. Czy o środki na wypłatę
świadczeń pracowniczych
zabezpieczonych w kolejnym roku

załącznik 12
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budżetowym czy środków
zabezpieczonych w roku, za który
sporządza się informację? Ponadto
brak doprecyzowania, których
jednostek obowiązek sporządzania
takiej informacji dotyczy tj. kto
miałby rezerwy liczyć z tytułu
wykonania przyszłych świadczeń na
rzecz pracowników. Nie dotyczy to
jednostek budżetowych i zakładów
budżetowych co wynika wprost z §
14 projektowanego rozporządzenia.
Być może dotyczy to wyłącznie
sprawozdań pozostałych jednostek
podlegających konsolidacji a które
zgodnie z ustawą o rachunkowości
utworzą takie rezerwy, czyli np.
spółek.
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