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Szanowny Panie Przewodniczący,

w odpowiedzi na wystąpienie z dnia 3 listopada 2020 r., znak: SGiPW/209/2020 w sprawie 
wydłużenia jednostkom samorządu Terytorialnego (dalej JST) terminów dla sprawozdań, 
których odbiorcami są: Główny Urząd Statystyczny, Regionalne Izby Obrachunkowe i Urzędy 
Wojewódzkie oraz terminu udzielenia odpowiedzi na wnioski złożone w trybie przepisów 
ustawy o dostępie do informacji publicznej,  Ministerstwo Finansów w zakresie swojej 
właściwości uprzejmie informuje.
Sprawozdania stanowią jedyne wiarygodne źródło informacji o wykonaniu dochodów i 
wydatków budżetowych oraz zadłużeniu. Na ich podstawie Minister Finansów, Funduszy i 
Polityki Regionalnej może sprawować ogólną kontrolę realizacji budżetu państwa i poziomu 
deficytu (art. 174 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – Dz. U. z 2019 r. 
poz. 869, z późn. zm.) oraz podejmować bieżące decyzje . Zapewniają one również 
wywiązanie się Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ze zobowiązań w 
zakresie udostępniania informacji o wykonaniu budżetu państwa, wynikających m.in. z:

 art. 3 ust. 2 lit. a tiret drugi dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w 
sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich, 

 art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Nr 1466/97/WE z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie 
wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk 
gospodarczych,

 art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu 
Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację, tym bardziej istotne i ważne staje się zapewnienie  danych, 
na podstawie których podejmowane są decyzje związane m.in. z przeciwdziałaniem COVID-19. 
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Ponadto sprawozdania roczne oraz za 4 kwartały są źródłem danych do sprawozdania z 
wykonania budżetu państwa, w tym informacji o wykonaniu budżetów JST przygotowywanej 
przez Ministerstwo Finansów w związku z postanowieniami art. 146 ust. 4 pkt 6 i art. 226 ust. 1 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z późn. zm.) 
oraz art. 182 ustawy o finansach publicznych. 
Mając na uwadze dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną w kraju oraz 
świadomość trudności, jakie w związku z tą sytuacją mogą pojawić się w JST przy realizacji 
bieżących zadań wskazane byłoby, aby w przypadku wystąpienia obiektywnych przesłanek 
uniemożliwiających organom wykonawczym JST wywiązanie się z obowiązków dotrzymania 
terminów sporządzenia sprawozdań z procesów związanych z gromadzeniem i 
rozdysponowaniem środków publicznych, jednostki te na bieżąco sygnalizowały organom 
nadzoru problemy z wypełnieniem obowiązków sprawozdawczych.
Podejmowane przez organy samorządowe działania w tym zakresie zapewne stanowić będą 
przesłankę do oceny przez uprawnione organy sposobu realizacji obowiązków 
sprawozdawczych.

Z poważaniem

Marek Wiewióra
Dyrektor Departamentu
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