III. INFORMACJA O NOWYCH LUB ZMIENIONYCH PRZEPISACH PRAWA,
PUBLIKACJACH

Dziennik Ustaw od poz. 83 - 987
poz. 83
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2011 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa uŜytkowania
wieczystego w prawo własności
poz. 121
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla
budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budŜetowych,
samorządowych zakładów budŜetowych, państwowych funduszy celowych oraz
państwowych

jednostek

budŜetowych

mających

siedzibę

poza

granicami

Rzeczypospolitej Polskiej
Rozporządzenie wprowadziło w planie kont dla jednostek budŜetowych i samorządowych
zakładów budŜetowych nowe konta:
− konto 245 – „Wpływy do wyjaśnienia”,
− konto 976 – „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”,
− konto 990 – „Plan finansowy wydatków budŜetowych w układzie zadaniowym”
− konto 992 – „Zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budŜetu państwa”.
Zmianie uległy niektóre opisy funkcjonujących kont oraz formularze: bilansu
jednostki budŜetowej lub samorządowego zakładu budŜetowego, bilansu placówki,
rachunku zysków i strat jednostki budŜetowej lub samorządowego zakładu
budŜetowego (wariant porównawczy) oraz zastawienia zmian w funduszu jednostki
budŜetowej lub samorządowego zakładu budŜetowego. Przepisy rozporządzenia mają
zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za rok obrotowy
rozpoczynający się w 2012 r.
poz. 124
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
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poz. 145
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne
poz. 224
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22
lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie
lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych
poz. 240
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie
sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i
systemu pieczy zastępczej
Rozporządzenie określa m.in. wzory, terminy składania oraz sposób sporządzania przez
gminy, powiaty i samorząd województwa rzeczowo-finansowych sprawozdań z wykonania
zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, realizowanych ze
środków budŜetu państwa oraz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego.
poz. 354
Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego
Od 1 stycznia 2013 r. od kwoty przeznaczonej na część oświatową subwencji ogólnej
odlicza się 0,4% na rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej (obniŜenie o 0,2 punkty
procentowe).
poz. 391
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2012 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach
poz. 406
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej
poz. 421
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i
rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
30

Zmiany wynikające z rozporządzenia:
w załączniku nr 2 – Klasyfikacja rozdziałów – wprowadzono rozdział 75630 – Wpływy z
podatku od wydobycia kopalin,
w załączniku nr 3 – Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z
objaśnieniami) – wprowadzono § 015 – Podatek od wydobycia kopalin.
poz. 447
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie
opłaty ewidencyjnej
Rozporządzenie określa wysokość opłaty ewidencyjnej, tryb i zasady jej pobierania,
przekazywania i rozliczania oraz wzór miesięcznego sprawozdania z pobranych i
przekazanych

opłat,

z

róŜnorodności

uwzględnieniem

organów

i

podmiotów

zobowiązanych do pobierania i przekazywania lub uiszczania opłat ewidencyjnych.
poz. 567
Ustawa z dnia 22 maja 2012 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
Ustawa rozszerza katalog okoliczności, mających wpływ na wystąpienie przemijającej
przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta, o zawieszenie w czynnościach
słuŜbowych. Potwierdzeniem zaistnienia okoliczności jest postanowienie prokuratora
albo postanowienie sądu o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia
w czynnościach słuŜbowych, które sąd lub prokurator przesyła przewodniczącemu rady.
poz. 592
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych
poz. 600
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 maja 2012 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być
finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
poz. 642
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2012 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bibliotekach
poz. 651
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w
sprawie ogłoszenia

jednolitego

tekstu

ustawy o

lecznictwie uzdrowiskowym,

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
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poz. 706
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych
warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, formy i zakres oraz tryb postępowania w
sprawie udzielania pomocy uczniom objętym rządowym programem pomocy uczniom w
2012 r. – „Wyprawka szkolna”. Wartość pomocy wynosi od 180 zł do 352 zł i jest
uzaleŜniona od wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia oraz poziomu kształcenia.
Pomoc udzielana jest takŜe uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi, posiadającym
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
poz. 732
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne
Rozporządzenie ustala, iŜ pomoc w wysokości 100 zł miesięcznie, przyznawana
niezaleŜnie od dochodu w drodze decyzji administracyjnej, przysługuje matce, ojcu lub
faktycznemu opiekunowi dziecka, którzy mają ustalone na podstawie przepisów ustawy o
świadczeniach rodzinnych prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Finansowana jest ze
środków budŜetu państwa a jej realizacja jest zadaniem z zakresu administracji rządowej
zleconym gminie.
poz. 737
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury, na które
jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje, oraz sposobu i trybu
przyznawania tych dotacji
Rozporządzenie określa zakres zadań objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury,
na które jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje z budŜetu państwa
oraz sposób i tryb przyznawania dotacji. Wnioskodawcy mogą otrzymywać dotacje na
zadania w zakresie zachowania, waloryzacji i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz
budowy i modernizacji infrastruktury kulturalnej, w tym obiektów publicznych, w których
prowadzona jest działalność kulturalna
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poz. 742
Ustawa z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz
niektórych innych ustaw
Na podstawie zmienionych przepisów ustawy, do przekazywania środków publicznych na
realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup
aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonania innych inwestycji koniecznych do
realizacji tych zadań, remonty oraz inne niŜ wyŜej wymienione inwestycje, w tym zakup
aparatury i sprzętu medycznego, podmiotom wykonującym działalność leczniczą
utworzonym w roku, w którym następuje przekazanie środków, nie stosuje się przepisów
ograniczających maksymalną wysokość środków publicznych jakie moŜe otrzymać
podmiot wykonujący działalność leczniczą.
poz. 749
Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa
poz. 850
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie
zakładów aktywności zawodowej
Rozporządzenie określa szczegółowy sposób, tryb i warunki tworzenia, finansowania i
działania zakładów aktywności zawodowej a takŜe wykaz dokumentów, które powinien
zawierać wniosek składany do jednostki organizacyjnej samorządu województwa przez
gminę, powiat oraz stowarzyszenie, fundację lub inną organizację społeczną, której
statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, o
dofinansowanie

ze

środków

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych.
poz. 907
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie gmin, w
których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów
budowlanych, poszkodowanych w wyniku działania Ŝywiołu od maja do lipca 2012 r.
Rozporządzenie zawiera wykaz 97 gmin połoŜonych na obszarze 13 województw,
poszkodowanych

w

wyniku

działania

powodzi,

wiatru,

intensywnych

opadów

atmosferycznych lub poŜarów, które miały miejsce w okresie od maja do lipca 2012 r. i w
których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania Ŝywiołu. Wykaz
obejmuje 3 gminy województwa wielkopolskiego:
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· Obrzycko,
· Trzcianka,
· Tuliszków.
poz. 940
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych
warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele
edukacyjne w 2012 r.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i uczniom
objętym Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na
cele edukacyjne w 2012 r., formy i zakres pomocy, tryb postępowania w sprawie
udzielania pomocy. Pomocy w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, zwanego
dalej „zasiłkiem losowym”, udziela się dzieciom realizującym w roku szkolnym
2012/2013

obowiązkowe

roczne

przygotowanie

przedszkolne

oraz

uczniom

uczęszczającym w roku szkolnym 2012/2013 do szkół wszystkich typów na warunkach
określonych rozporządzeniem. Zasiłek losowy jest jednorazowym świadczeniem
pienięŜnym. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza listę uczniów uprawnionych do
otrzymania zasiłku losowego i wypłaca rodzicom ucznia (prawnym, opiekunom, rodzicom
zastępczym) albo pełnoletniemu uczniowi zasiłek losowy w kwocie 1000 zł na jednego
ucznia.
poz. 959
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości
dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się
o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych
poz. 979
Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o
zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Przepis art. 3 ustawy ustala, Ŝe dotacje, o których mowa w art. 80 ust. 3 oraz art. 90 ust.
2a i 3 ustawy wymienionej w art. 1 niniejszej ustawy, w przypadku szkół, w których
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyŜszych
kończą się w kwietniu lub czerwcu 2012 r., przysługują równieŜ na kaŜdego absolwenta
szkoły w okresie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończył szkołę, do
końca roku szkolnego 2011/2012.
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poz. 987
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2012 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o muzeach

Monitor Polski poz. 94 - poz. 587
poz. 94
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lutego 2012 r. w
sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2011 r. i
w drugim półroczu 2011 r.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, pomniejszone o
potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz
chorobowe wyniosło w 2011 r. 2 974,69 zł, a w drugim półroczu 2011 r. wyniosło
3 075,27 zł.
poz. 319
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie odsetek za zwłokę
od zaległości podatkowych oraz obniŜonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości
podatkowych
Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 14,50% w stosunku
rocznym, a obniŜona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 10,88%
w stosunku rocznym.
poz. 455
Uchwała Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia
rządowego

programu

wspierania

niektórych

osób

pobierających

świadczenia

pielęgnacyjne.
Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
będzie realizowany w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2012 r. jako zadanie z zakresu
administracji rządowej zlecone gminom.
poz. 471
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie średniej
krajowej dochodów gmin i powiatów w 2011 r. przypadających na jednego mieszkańca
Średnia krajowa dochodów osiągniętych w 2011 r. z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew
i krzewów oraz składowanie i magazynowanie odpadów, przypadających na jednego
mieszkańca wyniosła:
·

dla gmin – 19,54 zł,
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·

dla powiatów – 5,06 zł.

poz. 508
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 r.
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 r. w stosunku do
I półrocza 2011 r. wyniósł 104,0 (wzrost cen o 4,0%).
poz. 509
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2012 r.
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2012 r. w stosunku
do I kwartału 2012 r. wyniósł 101,3 (wzrost cen o 1,3%).
Poz. 585
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie
przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2012 r.
Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2012 r. wyniosło 3496,82 zł.
poz. 587
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r.

Finanse Komunalne
Nr 11/2011
1. „Ustalenie prawidłowego terminu przekazania sprawozdań budŜetowych” (str. 6367)
Nr 1-2/2012
1. „ZadłuŜenie jednostek samorządu terytorialnego a państwowy dług publiczny”
(str. 44-51)
2. „Wieloletnia prognoza

finansowa jako

narzędzie zarządzania finansami

lokalnymi” (str. 73-80)
Nr 3/2012
1. „Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu odszkodowań za utracone
prawo własności nieruchomości na przykładzie specustawy drogowej” (str. 14-21)
2. „Rola JST w świetle ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej” (str. 40-51)
Nr 4/2012
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1. „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych naruszenie
dyscypliny finansów publicznych” (str. 52-63)
Nr 6/2012
1.

„Jak w sprawozdaniu Rb-27S wykazywać dochody zrealizowane na przełomie
okresu sprawozdawczego?” (str. 68-69)

Rachunkowość budŜetowa
Nr 9/2012
1. „Ewidencja dokonanej przedpłaty przed otrzymaniem faktury” (str. 10-11)
Nr 10/2012
1. „Obowiązek aktualizacji polityki rachunkowości” (str. 13-15)
Nr 11/2012
1. „Rozliczanie dochodów na podstawie rozporządzenia dotyczącego planów kont
dla organów podatkowych JST” (str. 12)
2. „Obowiązek sporządzania oraz przekazywania tzw. sprawozdań zerowych”
(str. 21)
Nr 12/2012
1. „Zabezpieczenia naleŜytego wykonania umów w sprawozdaniu Rb-Z i Rb-N”
(str. 17-18)
2. „Zwolnienie z podatku dochodu związku gmin” (str. 25)
3. „Dokumentowanie usług świadczonych przez zakład komunalny na rzecz gminy”
(str. 27)
Nr 13-14/2012
1. „Zasady ewidencji na nowym koncie 976” (str. 21 - 22)
2. „Dochody uzyskiwane przez powiatową straŜ poŜarną a sprawozdawczość
budŜetowa” (str. 27-29)
3. „Ministerstwo Finansów odpowiada (…) dotyczących sporządzania sprawozdań
budŜetowych oraz rachunkowości” (str. 34-36)
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