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Instrukcja dla zdającego
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś
przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach:
 wpisz oznaczenie kwalifikacji,
 zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza,
 wpisz swój numer PESEL*,
 wpisz swoją datę urodzenia,
 przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.
Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.
Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.
Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów.
Czytaj uważnie wszystkie zadania.
Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/
atramentem.
Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący
układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:

9.
10.

Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś
odpowiedź „A”:

11.

Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz
ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np.

12.

Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI
i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI.
Powodzenia!
* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
Układ graficzny
© CKE 2018

Zadanie 1.
W której z wymienionych sytuacji organ administracji publicznej wydał akt administracyjny?
A.
B.
C.
D.

Wojewoda wydał rozporządzenie porządkowe.
Wójt wydał zaświadczenie o zarobkach pracownika urzędu gminy.
Burmistrz wydał Janowi Kowalskiemu licencję na transport drogowy taksówką.
Prezydent miasta wydał zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania
wniosków o udostępnienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Zadanie 2.
Naczelnym organem kontroli państwowej jest

A.
B.
C.
D.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
Rzecznik Praw Obywatelskich.
Najwyższa Izba Kontroli.
Rzecznik Praw Dziecka.

Zadanie 3.
Który z wymienionych organów jest organem niezespolonej administracji rządowej w województwie?
A.
B.
C.
D.

Kurator oświaty.
Komendant Wojewódzki Policji.
Dyrektor Urzędu Statystycznego.
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Zadanie 4.
Organem, który odpowiada za realizację polityki rządu w województwie oraz zapewnia warunki skutecznego
działania rządowej administracji zespolonej w województwie, jest
A.
B.
C.
D.

wojewoda.
sejmik województwa.
zarząd województwa.
marszałek województwa.

Zadanie 5.
Który organ jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonywanie budżetu województwa?
A.
B.
C.
D.

Wojewoda.
Zarząd województwa.
Sejmik województwa.
Marszałek województwa.

Zadanie 6.
Do zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej realizowanych przez wójta należy
A.
B.
C.
D.

nadanie przedsiębiorcy numeru NIP.
nadanie przedsiębiorcy numeru REGON.
przyjęcie zgłoszenia przedsiębiorcy do ZUS.
przyjęcie wniosku w wersji papierowej o wpis do CEIDG.
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Zadanie 7.
Wyciąg z Ustawy o samorządzie gminnym
(…)
Art. 96. 1. W razie powtarzającego się naruszenia przez radę gminy Konstytucji lub ustaw, Sejm, na wniosek Prezesa
Rady Ministrów, może w drodze uchwały rozwiązać radę gminy. W przypadku rozwiązania rady gminy Prezes Rady
Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobę, która do czasu
wyboru rady gminy pełni jej funkcję.
(…)

Na podstawie przytoczonego przepisu ustal, który z wymienionych organów może rozwiązać radę gminy
w sytuacji naruszenia ustaw lub Konstytucji przy wykonywaniu przez nią zadań.
A.
B.
C.
D.

Sejm.
Rada Ministrów.
Prezes Rady Ministrów.
Minister właściwy do spraw administracji.

Zadanie 8.
Wyciąg z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
(…)
§ 53. 1. Spis spraw prowadzony w systemie tradycyjnym zawiera następujące dane:
1) odnoszące się do całego spisu:
a) oznaczenie roku, w którym zostały założone sprawy znajdujące się w spisie,
b) oznaczenie komórki organizacyjnej,
c) symbol klasyfikacyjny z wykazu akt,
d) hasło klasyfikacyjne z wykazu akt;
2) odnoszące się do każdej sprawy w spisie:
a) liczbę porządkową,
b) tytuł stanowiący zwięzłe odniesienie się do treści sprawy,
c) nazwę podmiotu, od którego sprawa wpłynęła, jeżeli nie jest to sprawa własna,
d) znak pisma wszczynającego sprawę, jeżeli nie jest to sprawa własna,
e) datę pisma wszczynającego sprawę, jeżeli nie jest to sprawa własna,
f) datę wszczęcia sprawy,
g) datę ostatecznego załatwienia sprawy,
h) uwagi zawierające oznaczenie prowadzącego sprawę oraz ewentualnie informacje dotyczące sposobu załatwienia
sprawy.
(…)

Na podstawie przytoczonego przepisu wskaż, która z wymienionych informacji powinna być wpisywana do
spisu spraw prowadzonego w urzędzie dla każdej sprawy rejestrowanej.
A.
B.
C.
D.

Oznaczenie komórki organizacyjnej.
Symbol klasyfikacyjny z wykazu akt.
Tytuł stanowiący zwięzłe odniesienie się do treści sprawy.
Oznaczenie roku, w którym zostały złożone sprawy znajdujące się w spisie.
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Zadanie 9.
Uchwały stanowione przez sejmik województwa są ogłaszane
A.
B.
C.
D.

w Dzienniku Ustaw RP.
w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
w dzienniku urzędowym właściwego ministra.
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Zadanie 10.
Wyciąg z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego
(…)
Art. 48
(…)
3. Odpis skrócony aktu małżeństwa zawiera:
1) nazwiska i imiona oraz nazwiska rodowe małżonków, daty i miejsca ich urodzenia;
2) datę i miejsce zawarcia małżeństwa;
3) nazwiska rodowe i imiona rodziców osób, które zawarły małżeństwo;
4) nazwisko lub nazwiska małżonków, które będą nosić po zawarciu małżeństwa;
5) nazwisko małżonków, jeżeli jest inne niż w pkt 4;
6) nazwisko dzieci zrodzonych z tego małżeństwa;
7) adnotację o ustaniu małżeństwa, jego unieważnieniu, ustaleniu nieistnienia małżeństwa, separacji, zniesieniu
separacji, oznaczenie sądu, sygnaturę akt sprawy, datę uprawomocnienia się orzeczenia oraz oznaczenie aktu
zgonu.

Zgodnie z zamieszczonym przepisem ustawy odpis skrócony aktu małżeństwa nie zawiera informacji
dotyczącej
A.
B.
C.
D.

miejsca zamieszkania małżonków.
daty i miejsca zawarcia małżeństwa.
nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.
nazwisk i imion oraz nazwisk rodowych małżonków.

Zadanie 11.
Która z wymienionych spółek posiada osobowość prawną?
A.
B.
C.
D.

Jawna.
Akcyjna.
Cywilna.
Komandytowa.

Zadanie 12.
Siedemnastoletnia Anna kupiła za zarobione przez siebie pieniądze rower o wartości 500,00 zł. Jaki jest
skutek prawny dokonanej czynności?
A.
B.
C.
D.

Czynność prawna jest ważna.
Czynność prawna jest nieważna.
Czynność prawna wymaga uzyskania zgody rodziców Anny.
Czynność prawna będzie ważna, gdy Anna osiągnie pełnoletność.
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Zadanie 13.
Umowa pożyczki została zawarta 02.01.2019 r. Pożyczkobiorca zobowiązał się do jej zwrotu w ciągu
tygodnia. Ostatnim dniem, w którym pożyczka powinna być zwrócona, jest
A.
B.
C.
D.

7 stycznia 2019 r.
8 stycznia 2019 r.
9 stycznia 2019 r.
10 stycznia 2019 r.

Kalendarz styczeń 2019
PN
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Zadanie 14.
W której z przedstawionych sytuacji mamy do czynienia z odpowiedzialnością kontraktową?
A.
B.
C.
D.

Kierowca potrącił pieszego na pasach.
Uciekające zwierzę zniszczyło plantację tulipanów.
Dziecko zamalowało farbami okno wystawowe sklepu.
Przedsiębiorstwo budowlane nie zrealizowało w terminie inwestycji.

Zadanie 15.
Wyciąg z Kodeksu cywilnego
Art. 431
§ 1. Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody
niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba,
za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.
(…)

Elżbieta Górecka jest właścicielką psa, który często sam opuszcza teren posesji. W czasie jednej z „ucieczek”
pies skoczył na sąsiadkę, niszcząc jej drogie spodnie. W tej sytuacji za szkodę wyrządzoną przez psa Elżbieta
Górecka ponosi odpowiedzialność na zasadzie
A.
B.
C.
D.

ryzyka.
winy w wyborze.
winy w nadzorze.
przyczynienia się do szkody.

Zadanie 16.
Na rachunek bankowy Joanny Malinowskiej wpłynęły, na skutek pomyłki, pieniądze od nieznanej jej osoby.
Joanna Malinowska ma obowiązek ich zwrotu, ponieważ źródłem powstałego zobowiązania jest
A.
B.
C.
D.

czyn niedozwolony.
decyzja administracyjna.
bezpodstawne wzbogacenie.
prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia.
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Zadanie 17.
Która z wymienionych umów należy do umów jednostronnie zobowiązujących?
A.
B.
C.
D.

Najmu.
Zlecenia.
Sprzedaży.
Darowizny.

Zadanie 18.
W którym dokumencie pracodawca zamieszcza informację o liczbie dni wykorzystanego urlopu
wypoczynkowego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy?

A.
B.
C.
D.

W świadectwie pracy.
W opinii o pracowniku.
W zaświadczeniu o zatrudnieniu.
W wypowiedzeniu warunków pracy.

Zadanie 19.
Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne
Rodzaj ubezpieczenia
Emerytalne
Rentowe
Chorobowe
Wypadkowe

Sposób finansowania
pracownik
9,76%
1,5%
2,45%
—

pracodawca
9,76%
6,5%
—
0,67%

Na podstawie danych zawartych w tabeli ustal, ile wynosi procentowy łączny wymiar składek na
ubezpieczenia społeczne potrącane od wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika z tytułu zawartej
umowy o pracę?
A.
B.
C.
D.

13,71%
14,38%
16,93%
30,64%

Zadanie 20.
Wyciąg z ustawy Kodeks pracy
(…)
Art. 25.
§ 2. Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji
pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.
(…)

Korzystając z przytoczonego przepisu ustal, kiedy najpóźniej może nastąpić rozwiązanie umowy o pracę na
okres próbny, która została zawarta na okres 3 miesięcy i obowiązuje od dnia 2 stycznia 2019 r.

A.
B.
C.
D.

31 stycznia 2019 r.
28 lutego 2019 r.
30 marca 2019 r.
1 kwietnia 2019 r.
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Zadanie 21.
Strona nie miała możliwości zadać pytania świadkowi, ponieważ nie została zawiadomiona o miejscu
i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków. Która z zasad postępowania administracyjnego
została naruszona?
A.
B.
C.
D.

Zasada prawdy obiektywnej.
Zasada szybkości i ograniczonego formalizmu.
Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu.
Zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa oraz ich kultury prawnej.

Zadanie 22.
Maria Kowalska złożyła za pośrednictwem poczty żądanie oświetlenia ulicy. Które działanie powinien
podjąć organ administracji, jeżeli we wniosku nie ma adresu wnioskodawczyni i nie ma możliwości jego
ustalenia?
A.
B.
C.
D.

Zwrócić podanie wnioskodawczyni.
Pozostawić podanie bez rozpoznania.
Zawiesić postępowanie administracyjne.
Umorzyć postępowanie administracyjne.

Zadanie 23.
Której z wymienionych spraw organ administracyjny nie załatwia przez wydanie decyzji?

A.
B.
C.
D.

Przyznanie zasiłku dla bezrobotnych.
Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu.
Umorzenie zaległości podatkowej na wniosek podatnika.
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zadanie 24.
Jan Kowalski mieszkaniec Wrocławia zamierza podjąć działalność gospodarczą w Kobierzycach,
miejscowości położonej na terenie Powiatu Wrocławskiego. Wniosek o wpis do CEIDG na formularzu
w wersji papierowej powinien złożyć
A.
B.
C.
D.

w dowolnym urzędzie gminy lub miasta.
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim.
w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu.
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
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Zadanie 25.
Pełnomocnictwo

Ja niżej podpisany Tomasz Nowakowski legitymujący się dowodem osobistym GA P 234534, wydanym przez
Burmistrza Oławy, nr PESEL 38102304432 upoważniam moją córkę Joannę Rak zamieszkałą w Oławie
ul. Wrocławska 43, legitymującą się dowodem osobistym KET 465733 wydanym przez Burmistrza Oławy, nr PESEL
72102309822, do działania w moim imieniu przed Burmistrzem Oławy w postępowaniu dotyczącym uzyskania
dodatku mieszkaniowego wszczętym na wniosek z dnia 10.12.2018 r.

Tomasz Nowakowski
Na podstawie zamieszczonego pełnomocnictwa określ, który rodzaj pełnomocnictwa został udzielony
Joannie Rak.
A.
B.
C.
D.

Pełnomocnictwo ogólne.
Pełnomocnictwo procesowe.
Pełnomocnictwo rodzajowe.
Pełnomocnictwo szczególne.

Zadanie 26.
W postępowaniu administracyjnym prawo do odmowy zeznań w charakterze świadka nie przysługuje
A.
B.
C.
D.

teściowej.
byłej żonie.
konkubentowi strony.
adoptowanemu dziecku.

Zadanie 27.
W dniu 04.05.2018 r. przed organem administracji została zawarta ugoda administracyjna. Strony otrzymały
w dniu 08.05.2018 r. postanowienie zatwierdzające ugodę i nie wniosły zażalenia. Kiedy zawarta ugoda
administracyjna stała się wykonalna?
A.
B.
C.
D.

04.05.2018 r.
08.05.2018 r.
15.05.2018 r.
16.05.2018 r.

Zadanie 28.
Który z wymienionych podmiotów może uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym jako podmiot na
prawach strony?
A.
B.
C.
D.

Biegły.
Świadek.
Rzecznik Praw Obywatelskich.
Osoba wezwana do okazania przedmiotu oględzin.
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Zadanie 29.
Która z wymienionych czynności jest podejmowana przez organ administracji w stadium wstępnym
postępowania administracyjnego?
A.
B.
C.
D.

Wzywanie stron na rozprawę administracyjną.
Podejmowanie czynności skłaniających strony do zawarcia ugody.
Badanie dopuszczalności wszczęcia postępowania administracyjnego.
Ocenianie na podstawie materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona.

Zadanie 30.
W celu urzędowego poświadczenia określonych faktów lub stanu prawnego organ wydaje

A.
B.
C.
D.

licencję.
decyzję.
postanowienie.
zaświadczenie.

Zadanie 31.
Legnica, 8 stycznia 2019 r.

Prezydent Miasta Legnicy
Plac Słowiański 8
59-200 Legnica
BEL.5342.32.2019

Postanowienie
Na podstawie art. 88 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1257) postanawiam, co następuje:
Nakładam na Pana Adama Nowakowskiego karę grzywny w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
Grzywnę należy wpłacić w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania do kasy Urzędu Miejskiego lub na konto Banku
PKO BP SA 24 2345 2345 5679 8700 7600 0000 pod rygorem przymusowego ściągnięcia w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Miasta Legnicy.
Z. up. Prezydenta Jan Kuś
Kierownik Biura Ewidencji
Ludności i Dowodów Osobistych

Jan Kuś
Otrzymują:
1. Pan Adam Nowakowski ul. Gajowa 32, 59-200 Legnica
2. aa

Zamieszczone postanowienie, aby było zgodne z obowiązującymi przepisami Kodeksu postępowania
administracyjnego, należało uzupełnić
A.
B.
C.
D.

o datę wydania aktu.
o uzasadnienie faktyczne i prawne.
o oznaczenie organu administracji publicznej.
o pouczenie czy i w jakim trybie służy stronie zażalenie.
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Zadanie 32.
Minister Finansów wydał decyzję odmawiającą udzielenia koncesji na prowadzenie kasyna gry. Stronie
przysługuje prawo
A.
B.
C.
D.

wniesienia odwołania do Prezesa Rady Ministrów.
odwołania się do samorządowego kolegium odwoławczego.
wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
zwrócenia się do Ministra Finansów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Zadanie 33.
W której z wymienionych sytuacji wznowienie postępowania administracyjnego może nastąpić tylko na
żądanie strony?
A.
B.
C.
D.

Decyzja została wydana w wyniku przestępstwa.
Strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu.
Decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu.
Dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały
się fałszywe.

Zadanie 34.
Pracodawca nie odprowadzał podatku dochodowego od wynagrodzenia
z wymienionych organów jest właściwym organem egzekucyjnym?

A.
B.
C.
D.

pracowników.

Okręgowy inspektor pracy.
Naczelnik urzędu skarbowego.
Dyrektor oddziału ubezpieczeń społecznych.
Organ jednostki samorządu terytorialnego, na terenie którego działa pracodawca.
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Który

Zadanie 35.
Wyciąg z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
(…)
Art. 258.
1) ministrowie – gdy chodzi o skargi załatwiane przez ministerstwa i inne jednostki organizacyjne bezpośrednio
podległe ministrowi;
2) właściwi rzeczowo ministrowie we współdziałaniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej – gdy
chodzi o skargi załatwiane przez organy administracji rządowej;
3) terenowe organy administracji rządowej – gdy chodzi o skargi załatwiane przez jednostki organizacyjne
nadzorowane przez te organy;
4) organy wyższego stopnia oraz właściwe organy naczelne – gdy chodzi o skargi załatwiane przez pozostałe organy
państwowe i organy państwowych jednostek organizacyjnych;
5) Prezes Rady Ministrów i wojewodowie – gdy chodzi o skargi załatwiane przez organy jednostek samorządu
terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne.
(…)

Który z wymienionych podmiotów, zgodnie z przytoczonym przepisem, sprawuje nadzór nad
przyjmowaniem i załatwianiem skarg przez wójta?
A.
B.
C.
D.

Wyłącznie wojewoda.
Właściwy w sprawie minister.
Wyłącznie Prezes Rady Ministrów.
Prezes Rady Ministrów i wojewodowie.

Zadanie 36.
Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał postanowienie kończące postępowanie w sprawie. Który środek
zaskarżania przysługuje stronie?
A.
B.
C.
D.

Zażalenie do Sądu Najwyższego.
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.
Zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zadanie 37.
W przypadku niewypłacalności pracodawcy, po wydaniu przez sąd upadłościowy postanowienia
o ogłoszeniu jego upadłości, pracownikom przysługuje prawo wystąpienia z roszczeniem o zwrot
niewypłaconych wynagrodzeń do
A.
B.
C.
D.

Powiatowego Urzędu Pracy.
Funduszu Emerytur Pomostowych.
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
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Zadanie 38.
Wyciąg z Konstytucji RP
(…)
Art. 222.
Rada Ministrów przedkłada Sejmowi najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego projekt ustawy
budżetowej na rok następny. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest późniejsze przedłożenie projektu.
Art. 223.
Senat może uchwalić poprawki do ustawy budżetowej w ciągu 20 dni od dnia przekazania jej Senatowi.
Art. 224.
1. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje w ciągu 7 dni ustawę budżetową albo ustawę o prowizorium budżetowym
przedstawioną przez Marszałka Sejmu. (…)
2. W przypadku zwrócenia się Prezydenta Rzeczypospolitej do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności
z Konstytucją ustawy budżetowej albo ustawy o prowizorium budżetowym przed jej podpisaniem, Trybunał orzeka
w tej sprawie nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku w Trybunale.
(…)

Z przedstawionych przepisów wynika, że Senat może uchwalić poprawki do ustawy budżetowej w terminie
A.
B.
C.
D.

7 dni od dnia otrzymania ustawy.
20 dni od dnia otrzymania ustawy.
30 dni od dnia otrzymania ustawy.
2 miesięcy od dnia otrzymania ustawy.

Zadanie 39.
Który podmiot posiada wyłączną kompetencję opracowania projektu budżetu województwa?
A.
B.
C.
D.

Wojewoda.
Zarząd województwa.
Sejmik województwa.
Marszałek województwa.
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Zadanie 40.
Wybrane rodzaje sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Symbol
sprawozdania

Rodzaj sprawozdania

Rb-27S

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/
jednostki samorządu terytorialnego – sporządza się narastająco za kolejne miesiące roku budżetowego

Rb-27ZZ

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – sporządza
się narastająco za kolejne kwartały roku budżetowego

Rb-PDP

Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu – sporządza
się za rok budżetowy

Rb-28S

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/
jednostki samorządu terytorialnego – sporządza się narastająco za kolejne miesiące roku budżetowego

Rb-NDS

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego – sporządza się narastająco
za kolejne kwartały roku budżetowego

Rb-50

Sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – sporządza
się narastająco za kolejne kwartały roku budżetowego

Które z wybranych sprawozdań budżetowych sporządzane jest tylko raz w roku?
A.
B.
C.
D.

Rb-50
Rb-27S
Rb-28S
Rb-PDP
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