
Informacja o zmianie terminów przekazania sprawozdań budżetowych 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia 

innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie 

sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki 

lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z dnia 31 marca 2020 r., poz. 570) zmienione 

zostały niektóre terminy przekazywania sprawozdań. W związku z powyższym informuję, że 

sprawozdania wymienione poniżej zostaną udostępnione w nowych, obowiązujących 

terminach. 

13 maja (22 kwietnia + 21 dni) – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO: 

 sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu 

terytorialnego – Rb-27S za I kwartał 2020 r.; 

 sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu 

terytorialnego – Rb-28S za I kwartał 2020 r.; 

 sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego – Rb-NDS za I 

kwartał 2020 r.; 

22 maja (22 kwietnia + 30 dni) – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO: 

 kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń 

i gwarancji – Rb-Z za I kwartał 2020 r.; 

 kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – 

Rb-N za I kwartał 2020 r.. 

28 maja (28 kwietnia +30 dni) – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO (w zakresie 

jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek): 

 kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i 

gwarancji – Rb-Z za I kwartał 2020 r.; 

 kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – 

Rb-N za I kwartał 2020 r.. 

29 czerwca (30 kwietnia + 60 dni) – termin przekazania przez Zarząd jednostki samorządu 

terytorialnego do RIO: 

 bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok, 

 łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek 

budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych za 2019 rok, 

 łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i 

strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 

za 2019 rok, 

 łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień 

zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 

budżetowych za 2019 rok, 

 informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych 

samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 

zawierające informacje w ustalonym zakresie za 2019 rok. 
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