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2. W sprawozdaniach sporządzanych przez zarządy 
gmin za II kwartał. w rubryce "Wykonanie ", dane doty
czące dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe 
i przekazywanych na rzecz budżetu gminy powinny być 
zgodne z danymi wykazywanymi w sporządzanych 

przez urzędy skarbowe sprawozdaniach jednostko
wych R'b-27 w rubryce "Wykonanie", a dane dotyczą
ce udziałów gmin we wpływach z podatku dochodo
wego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych 
nie posiadających osobowości prawnej, mających sie
dzibę na terenie gminy, stanowiących dochód budżetu 
państwa - powinny być zgodne z danymi wykazywa
nymi w rubryce "Należności" sprawozdań sporządza 
nych dla danej gminy przez urzędy skarbowe. 

3. Dane ze sprawozdań z rubryki 4 "Wykonanie", do
tyczące dochodów z tytułu udziałów gmin we wpływach 
z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekaza
nych z centralnego rachunku bieżącego budżetu pań 
stwa na rachunki właściwych budżetów gmin, powinny 
być zgodne z przelewami otrzymanymi z rachunku cen
tralnego - łącznie z przelewem otrzymanym w miesią
cu następnym po upływie okresu sprawozdawczego -
za okres, którego sprawozdanie dotyczy. 

§ 5. 1. W części B "Wydatki" przez wydatki mająt
kowe rozumie się wydatki inwestycyjne oraz udziały 
w spółkach. 

2. W pozycji "Wynagrodzenia" należy wykazać da
ne o wydatkach z tytułu wynagrodzeń objętych § 11-
15 oraz § 17 wydatków według klasyfikacji stanowiącej 
rozdział V załącznika nr 1 do rozporządzenia M inistra 
Finansów z dnia 18 kwietnia 1991 r. w sprawie klasyfi 
kacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych 
przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 39, poz. 169, Nr 60, 
poz. 257, Nr 69, poz. 297 i Nr 81 , poz. 356, z 1992 r. Nr 
22, poz. 91 i Nr 103, poz. 523, z 1993 r. Nr 42, poz. 194, 
Nr 59, poz. 276 i Nr 109, poz. 489, z 1994 r. Nr 9, poz. 33 
i Nr 66, poz. 286, z 1995 r. Nr 29, poz. 148 i Nr 153, poz. 
783, z 1996 r. Nr 37, poz. 162 i Nr 116, poz. 556 oraz 
z 1997 r. Nr 22, poz. 116, Nr 100, poz. 626 i Nr 151, 
poz. 999). 

3. W pozycji "Pochodne od wynagrodzeń" należy 
wykazać składki na ubezpieczenia społeczne oraz 
składki na Fundusz Pracy (tj. § 41 i 42 wydatków 
według klasyfikacji, o której mowa w ust. 2) . 

§ 6.1 . W kolumnie 5 sprawozdania "Skutki obniże
nia górnych stawek podatków obliczone za okres spra
wozdawczy" powinny być wykazane kwoty stanowią
ce różnicę pomiędzy dochodami, jakie gmina mogłaby 
uzyskać stosując górne stawki podatkowe, a dochoda
mi, jakie gmina uzyskała stosując niższe stawki uchwa
lone przez radę gminy. 

2. W przypadku zastosowania przez gminę obniże
nia górnej stawki (np. w podatku od nieruchomości) 
różnica pomiędzy stawką górną a przyjętą w uchwale 
przez radę gminy, przemnożona przez podstawę opo
datkowania, powinna być wykazana w kolumnie 5 
sprawozdania narastająco, tj. odpowiednio: w spra
wozdaniu za I kwartał - skutki dotyczące I kwartału, 
w sprawozdaniu za II kwartał - skutki dotyczące 

I i II kwartału, w sprawozdaniu za III kwartał - skutki 
dotyczące I, II i III kwartału, a w sprawozdaniu za 
IV kwartał powinny być wykazane skutki całoroczne. 

§ 7.1 . W kolumnie 6 sprawozdania "Skutki udzielo
nych przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń ... " powinny 
być wykazane kwoty dotyczące skutków udzielonych 
przez gminę za okres sprawozdawczy: ulg, odroczeń, 
umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków 
i opłat stanowiących dochód budżetu gminy (bez ulg 
i zwolnień ustawowych) . Wykazywane w tej kolumnie 
skutki ulg powinny wynikać z decyzji właściwych orga
nów gminy, w zakresie zarówno bieżących, jak i zale
głych należności, z zastrzeżeniem ust. 2. Wykazane 
kwoty powinny być zgodne z rejestrami przypisów 
i odpisów. 

2. W kolumnie 6 nie należy wykazywać skutków fi
nansowych , wynikających z ugody zawartej w banko
wym postępowaniu ugodowym, a także będących wy
nikiem decyzji podjętych przez samorządowe kole
gium odwoławcze jako organ II instancji. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 2 kwietnia 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych 
oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta. 

Na podstawie art. 5 oraz art. 44 ust. 1 ustawy 
z dnia 13 pa ździernika 1995 r. - Prawo łowieckie 
(Dz. U. Nr 147, poz. 713 oraz z 1997 r. Nr 14, poz. 72, 
Nr 60, poz. 369, Nr 88, poz. 554, Nr 110, poz. 715 
i Nr 133, poz. 884) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowi 
ska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 3 grudnia 
1996 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt 
łownych oraz określenia okresów polowań na zwierzę -

ta łowne (Dz. U. z 1997 r. Nr 1, poz. 5) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 1 w pkt 1 skreśla się lit. h), 

2) w § 2 skreśla się pkt 8. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
. i Leśnictwa: J . Szyszko 


