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ZESTAW WYJAŚNIEŃ WG TEMATÓW 

Stan na dzień: 05.05.2016 r. 

 

 

 

 

Zakres tematyczny: „Wydanie decyzji pozwolenia na budowę” 

Nr pytania z 
ankiety 

Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 

     

 

Zakres tematyczny: „Wydanie decyzji o warunkach zabudowy” 

Nr pytania z 
ankiety 

Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 

     

 

Zakres tematyczny: „Wydawanie decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów” 

Nr pytania z 
ankiety 

Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 

     

Zakres tematyczny: „Informacje ogólne o urzędzie” 

Nr pytania z 
ankiety 

Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 

     



 

 

2 

 

 

Zakres tematyczny: "Gospodarka odpadami komunalnymi” 

Nr pytania z 
ankiety 

Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 

V.12 i V.13 UM Rzeszów Prosimy o udzielenie informacji, jakie 
składowe kosztów administracyjnych 
powinny zostać w przedmiotowej 
kalkulacji. 

Pod uwagę powinny być brane m.in. 
takie koszty jak: 
 - płace pracowników  
- koszty zakupu materiałów 
biurowych, 
- koszty druku deklaracji, papierów 
firmowych itp.  
- koszt postępowań sądowych i 
prokuratorskich, 
- koszty szkoleń pracowników, 
- koszty zakupu sprzętu 
komputerowego. 
Skrótowo można by powiedzieć że 
należy ująć wszystkie koszty jakie są 
w systemie, a nie zostały wykazane w 
pozycji V.9 (koszty odbierania, 
transportu i zbierania odpadów 
komunalnych), poz. V.10 (koszty 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych) oraz poz. V.11 (koszty 
tworzenia i utrzymywania punktów 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych).   

14.04.2017 
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Zakres tematyczny: "Monitorowanie zobowiązań wynikających z podatku od nieruchomości" 

Nr pytania z 
ankiety 

Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 

VI.19 i VI.20 UM Żory Czy chodzi o  kwotę zaległości którą nie 
można wyegzekwować, czyli od 
przedsiębiorstw w stanie upadłości? 

Bardzo proszę o udzielenie na te 
pytania odpowiedzi zgodnie z 
dotychczasowym brzmieniem pytania 
(czyli wykazać kwotę zgodnie ze 
sprawozdaniem Rb27s [kwota 
zaległości netto]). 

25.04.2017 

VI.23 i VI.24 UM Lublin Proszę o wyjaśnienie jak należy ująć w 
ankiecie Benchmarking liczbę etatów 
realizujących zadania monitorowania 
zaległości podatkowych w podatku od 
nieruchomości od osób prawnych (VI.23) 
i od osób fizycznych (VI.24). W naszym 
przypadku pracownicy rachunkowości 
obsługują konta podatkowe począwszy 
od księgowania wpłat, poprzez 
rozliczanie nadpłat, wydawanie 
stosownych postanowień, 
ewidencjonowanie ulg podatkowych, 
ewidencjonowanie przedawnień oraz 
wystawianie upomnień (inni pracownicy 
wystawiają tytuły wykonawcze). 

Prosimy o podanie takiej części 
zaangażowania etatowego, które 
odnosi się bezpośrednio do 
monitorowania zaległości 
podatkowych z tyt. podatku od 
nieruchomości. Nie wykazujemy 
etatów zaangażowanych w samą 
tylko ewidencję księgową tych 
podatków, ale zaangażowanie 
etatowe w czynności monitorujące, 
takich jak wystawianie upomnień, 
tytułów wykonawczych, analiza 
przedawnień. 

25.04.2017 
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Zakres tematyczny: "Egzekwowanie zaległości, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od nieruchomości" 

Nr pytania z 
ankiety 

Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 

 UM Rzeszów Czy monitorowaniem zobowiązań 
wynikających z podatku od 
nieruchomości objęty jest podatek od 
nieruchomości pobierany w formie 
łącznego zobowiązania pieniężnego? 

Monitorowanie zobowiązań z tyt. 
podatku od nieruchomości odnosi się 
także do postępowań dotyczących 
łącznego zobowiązania 
podatkowego, jeśli uwzględnia ono 
podatek od nieruchomości. 

04.05.2017 

VII.12 UM Rzeszów Czy w „Rocznych kosztach ponoszonych 
przez urząd na funkcjonowanie komórki 
egzekucyjnej  - łącznych kosztach 
wypłaconych wynagrodzeń i prowizji 
pracowników realizujących zadania (za 
wyjątkiem gmin gdzie zadania realizuje 
jeden etat)” należy ująć koszty 
wynagrodzeń ponoszone przez 
pracodawcę, tj. składkę na 
ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy? 

Łączne koszty funkcjonowania 
komórki egzekucyjnej odnoszą się w 
pyt. VII.12 tylko do wynagrodzeń. 
Podajemy je łącznie z premiami i 
narzutami pracodawcy, czyli składką 
na ubezpieczenia społeczne, 
funduszem pracy. 

04.05.2017 

 

Zakres tematyczny: "Utrzymanie infrastruktury miejskiej na przykładzie oświetlenia (z perspektywą zarządzania energią)" 

Nr pytania z ankiety Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 
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Zakres tematyczny: "Organizacja sieci szkół publicznych (kształcenie obowiązkowe) – w zakresie wyników nauczania oraz zasad i struktury 
finansowania" 

Nr pytania z 
ankiety 

Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 

IX.2 SP Piotrków 
Trybunalski 

Szkoły prowadzone przez Powiat 
Piotrkowski prowadzą internaty i 
kwalifikacyjne kursy zawodowe. W 
sprawozdaniu z SIO uwzględnieni są 
nauczyciele i wychowawcy internatu 
oraz prowadzący kursy kwalifikacyjne. 
Liczba uczniów nie obejmuje 
wychowanków internatów oraz 
uczestników kursów.  
Czy możemy do liczby uczniów doliczyć 
wychowanków internatów i uczestników 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 
Nie sposób oddzielić nauczycieli 
prowadzących kształcenie w szkole i na 
kursach. A przedstawienie jedynie liczby 
uczniów zniekształci wyliczone dane. 

Pytanie 2 dopuszcza odpowiedź 
opisową, tj. odniesienie się do 
każdego typu szkoły. Proponuję 
zapisać to właśnie w takiej formie, z 
ewentualnym komentarzem. 

07.04.2017 

IX.73, IX.77, IX.85  Proszę  o wyjaśnienie, o jakie dotacja ( 
IX.73), środki pomocowe (IX.77), 
wydatki na zadania powiatu ( IX.85) 
chodzi. 

Dochody oświatowe powiatu (suma 
części oświatowej subwencji ogólnej i 
dochodów ogółem w “oświatowych” 
działach klasyfikacji budżetowej  – 
poz. 69) w ankiecie stanowią sumę: 
subwencji (poz. 70), dotacji z 
końcówkami paragrafów “0” (poz. 
73), środków pomocowych (pozostałe 
końcówki paragrafów – poz. 77) oraz 
dochodów własnych (poz. 81). Zatem 
w poz. 73 chodzi o wszystkie (bieżące i 

05.05.2017 



 

 

6 

 

majątkowe) dotacje w działach 
“oświatowych”, których ostatnia cyfra 
paragrafu to “0”. Analogicznie w poz. 
77 chodzi o wszystkie z pozostałymi 
końcówkami paragrafów. 
Podobnie jest po stronie wydatków 
poz. 85 jest sumą wszystkich 
wydatków w “oświatowych” działach 
klasyfikacji budżetowej, a w ankiecie 
stanowi sumę poz. 86, 89, 90 i 91. 

 

 

Zakres tematyczny: "Realizacja usług społecznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 

Nr pytania z 
ankiety 

Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 

 UM Gliwice Jak interpretować pojęcie "usługi 
społeczne". Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gliwicach zlecał w 2016 r., w trybie 
ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie zadania 
publiczne z zakresu usług aktywnej 
integracji, natomiast w roku bieżącym 
ogłoszono konkursy z zakresu wzrostu 
dostępności i jakości usług społecznych 
zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu 
społecznemu. 
W związku z powyższym kluczowe 
znaczenie dla prawidłowego podania 
danych ma fakt czy "realizacja usług 

Nazwa „usługi społeczne” pojawia się 
tylko w tytule obszaru tematycznego 
w znaczeniu, którego nie 
doprecyzowano w „Benchmarkingu” 
ponieważ kluczem jest dalsza część 
tytułu i same pytania, wszystkie 
odnoszące się do zlecania usług w 
trybie ustawy o działalności pożytku 
(…). Istotnie, zlecane przez Gliwice 
zadania w tym trybie należy 
sprawozdać. 

07.04.2017 



 

 

7 

 

 

Zakres tematyczny: "Zarządzanie zasobami ludzkimi " 

Nr pytania z 
ankiety 

Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 

XI.8 SP Piotrków 
Trybunalski 

Czy  w tym pkt ujmować umowy 
zawarte na czas określony (zazwyczaj 
krótkoterminowe, 1, 3 miesięczne) w 
ramach efektywności po odbytym stażu 
bądź robotach publicznych zgodnie z 
umową z PUP? 

Tak, należy ujmować te umowy 
(osoby). Pytania związane z 
nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku 
pracy są informacją o obciążeniu 
pracowników obsługi kadrowej 

12.04.2017 

XI.15 SP Zduńska Wola Czy łączna kwota wypłacona na 
wynagrodzenia (w tym: dodatki 
funkcyjne, specjalne, za pracę w nocy, 
ekwiwalenty za urlop, wynagrodzenia za 
godziny nadliczbowe, chorobę) z 
pochodnymi również obejmuje wypłatę 
takich  elementów wynagrodzenia jak 
trzynasta pensja (dodatkowe 
wynagrodzenie roczne)  oraz nagroda 
uznaniowa? 

Tak, gdyż jest to kwota wypłacona na 
wynagrodzenia - w wypełnionej 
ankiecie należy ująć wymienione 
składniki. 

21.04.2017 

 

 

społecznych" ma być rozumiana sensu 
stricto, czy chodzi o szeroki zakres 
działań mieszczących się zgodnie z 
prawodawstwem europejskim pod 
pojęciem "usługi społeczne". 
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Zakres tematyczny: " Funkcjonowanie urzędu " 

Nr pytania z 
ankiety 

Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 

XII.7 SP Piotrków 
Trybunalski 

Czy mają zostać ujęte 13 
wynagrodzenia? 

Tak, bo są to wydatki na 
wynagrodzenia. 13-tka jest tzw. 
trzynastą pensją, ale oczywiście 
dotyczy to 13-tki wypłaconej w roku 
2016 za rok 2015. 

12.04.2017 

XII.7 UM Gliwice W Urzędzie Miejskim w Gliwicach płace 
rozliczane są także na następujących 
Działach/Rozdziałach: 70005, 71012. 
Czy wydatki te również należy 
uwzględnić w odpowiedzi na omawiane 
pytanie, czy ograniczamy się wyłącznie 
do wskazanych w pytaniu rozdziałów? 

Nie, ideą jest porównanie wydatków 
na wynagrodzenia dokonanych na 
tych 3 rozdziałach. 

21.04.2017 

XII.12 UM Częstochowa Proszę o odpowiedź, czy Gmina Miasto 
Częstochowa powinna w tej rubryce ująć 
tylko wydatki w rozdziale 75023, czy 
realizując wydatki również w rozdziale 
75020 powinna to być kwota łączna 
(75023 + 75020)? 

Powinna to być kwota łączna. 28.04.2017 

 


