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ZESTAW WYJAŚNIEŃ WG TEMATÓW 

Stan na dzień: 24.04.2019 r. 

 

 

 

 

Zakres tematyczny: II. Wydawanie decyzji pozwolenia na budowę 

Nr pytania z 
ankiety 

Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 

     

 

Zakres tematyczny: III. Ewidencja działalności gospodarczej 

Nr pytania z 
ankiety 

Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 

III.1 UM Częstochowa Czy należy ująć tylko pracowników, 
którzy dokonują wpisów, czy również 
osobę nadzorującą, ale nie dokonującą 
żadnych wpisów? 

Tak, należy ująć Naczelnika w części 
etatu jaką poświęca na nadzór i 
realizację zadań związanych z CEIDG 

08.04.2019 

III.4, III.12 UM Częstochowa Czy przy liczbie wniosków należy 
wpisać łączny czas podany w 
minutach?  

Przy liczbie wniosków należy podać 
tylko ich liczbę, przeliczanie na minuty 
będzie się odbywało automatycznie 
poprzez formułę określoną w 

08.04.2019 

Zakres tematyczny: I. Informacje ogólne o urzędzie 

Nr pytania z 
ankiety 

Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 
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narzędziu. 

III.14 UM Dąbrowa 
Górnicza 

Czy w odpowiedzi należy ująć odprawy 

emerytalne i ekwiwalenty za urlop?  

 

Nie. 24.04.2019 

 

Zakres tematyczny: IV. Rejestracja spraw stanu cywilnego 

Nr pytania z 
ankiety 

Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 

     

 

Zakres tematyczny: V. Gospodarka odpadami komunalnymi 

Nr pytania z 
ankiety 

Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 

     

 

Zakres tematyczny: VI. Monitorowanie zobowiązań wynikających z podatku od nieruchomości 

Nr pytania z 
ankiety 

Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 

VI.4, VI.8 UM Wodzisław Śląski Czy ma to być liczba samych postępowań 
w podatku od nieruchomości, czy 
również tych realizowanych w formie 
łącznego zobowiązania pieniężnego? Czy 
do tej liczby wliczyć tzw. coroczny 
wymiar w osobach fizycznych? 
 

Pytania (podobnie jak prawie 
wszystkie pozostałe, poza 29 i 30) 
dotyczą podatku od nieruchomości. 
W odpowiedziach należy uwzględnić 
postępowania dotyczące łącznego 
zobowiązania pieniężnego, które 
dotyczyły również tego podatku.   

18.04.2019 
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VI.5, VI.9, VI.10, 
VI.11, VI.12, VI.13 

UM Wodzisław Śląski Czy powierzchnia gruntów, budynków i 
wartość budowli powinna uwzględniać 
wszystkie podstawy opodatkowania 
łącznie ze zwolnieniami z uchwały lub 
ustawy? 

 

Należy podać powierzchnie i wartości 

bez zwolnień. 

  

 

18.04.2019 

VI.4, VI.8 UM Żory Czy liczba ma obejmować tzw. wymiar 
masowy ustalany corocznie? 

Nie. 23.04.2019 

VI.5, VI.9, VI.11, 
VI.12 

UM Żory Czy w powierzchniach tych 
uwzględniamy również przedmioty 
opodatkowania zadeklarowane przez 
podatników ale zwolnione z 
opodatkowania (czy to na podstawie 
ustawy czy to na podstawie uchwały)? 

Nie. 23.04.2019 

VI.7 UM Żory W naszym mieście osoby prawne 

korzystające ze zwolnień składają 

osobno deklaracje na przedmioty 

zwolnione. Bywa tak, że jeden podmiot 

składa dwie deklaracje – jedną na 

przedmioty objęte opodatkowaniem 

druga na przedmioty zwolnione z 

podatku.  

 

W tej sytuacji, aby nie podwajać 

liczby deklaracji, proponuję wpisać 

sumę liczbę deklaracji na przedmioty 

objęte opodatkowaniem plus liczbę 

deklaracji podmiotów składających 

tylko drugą deklarację na przedmioty 

zwolnione z podatku. W uwagach do 

tej pozycji proszę opisać fakt 

obowiązywania w Państwa Mieście 

dwóch deklaracji i wpisać ile 

podmiotów złożyło obie deklaracje, 

ile tylko pierwszą i ile tylko drugą. 

18.04.2019 
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VI.10, VI.13 UM Żory Czy w wartościach tych uwzględniamy 
również przedmioty opodatkowania 
zadeklarowane przez podatników ale 
zwolnione z opodatkowania (czy to na 
podstawie ustawy czy to na podstawie 
uchwały)? 

Nie. 23.04.2019 

VI.19 UM Żory Czy również wykazujemy zaległości 
podmiotów będących w restrukturyzacji? 
Czy kwoty dotyczą tylko sum 
zabezpieczonych w trwających 
postępowaniu upadłościowym 
(restrukturyzacyjnym), czy wszystkich 
zaległości podmiotu będącego w 
upadłości (restrukturyzacji)? 

Podajemy tę część kwoty zaległości z 
kolumny 10 sprawozdania Rb-27S 
(należności pozostałe do zapłaty, 
których termin zapłaty minął i mogą 
być egzekwowane), która dotyczy 
podmiotów w upadłości. Zgodnie z 
instrukcją do tego sprawozdania “W 
kolumnie "zaległości netto" nie 
należy wykazywać zaległości płatnych 
w ratach (jeżeli termin spłaty raty nie 
minął), odroczonych (w przypadku 
gdy odroczony termin płatności nie 
minął), kwot objętych wstrzymaniem 
wykonania decyzji na mocy 
postanowienia organu podatkowego, 
sądu administracyjnego lub 
odrębnych przepisów oraz zaległości 
objętych postępowaniem 
ugodowym, układowym lub 
restrukturyzacyjnym.” Zatem jeśli w 
sprawozdaniu nie powinno być 
zaległości przedsiębiorstw w 
restrukturyzacji to w miernikach nie 
należy ich wykazywać.  
 

23.04.2019 

VI.20 UM Żory Czy tak samo jak w przypadku osób 
prawnych czy kwoty obejmują również 
tzw. aktualizację należności? 
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VI.23, VI.24 UM Żory, UM 

Częstochowa 

Czy chodzi tylko o te części etatów 
zajmujące się wystawianiem upomnień i 
sporządzaniem tytułów wykonawczych 
czy także o księgowość? 

Należy podać tylko te części etatów, 
które dotyczą upomnień, tytułów, 
analizy zaległości itp. Nie należy 
uwzględniać zadań związanych z 
księgowością. 
 

23.04.2019 

VI.16, VI.18 UM Częstochowa Czy w pozycjach 16 i 18 jako zaległości 

wskazywać wszystkie zaległości z tytułu 

podatku łącznie z zaległościami 

zabezpieczonymi hipotecznie - które 

wykazane są w pozycji 17? Czy tylko 

zaległości, których nie zabezpieczono 

wpisem hipotecznym czy zastawem? 

W pyt. 16 i 18 należy podać łączną 

wartość zaległości. 

 

23.04.2019 

 

Zakres tematyczny: VII. Realizacja zadań w zakresie komunikacji 

Nr pytania z 
ankiety 

Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 

VII.1, VII.2 SP Radomsko Czy należy tu uwzględnić jedynie osoby 
dokonujące rejestracji, czy również te, 
które zajmują się np. zgłoszeniami 
zbycia/zdejmowaniem z ewidencji? 

Należy uwzględnić osoby zajmujące 
się rejestracją jak również 
zgłoszeniami zbycia i zdejmowaniem 
z ewidencji. 

04.04.02019 

VII.5 UM Ruda Śląska Czy w tym punkcie należy zsumować 
dowody rejestracyjne z pozwoleniami 
czasowymi? 

Tak, podajemy razem liczbę 
wydanych dowodów rejestracyjnych 
oraz pozwoleń czasowych. 

09.04.2019 

VII.1 UM Tarnów Czy w punkcie VII.1 należy podać 

wszystkich pracowników wydziału wraz z 

naczelnikiem realizujących zadania, 

Ogólna liczba etatów w pkt.VII.1 nie 
może obejmować pracowników 
realizujących zadania z zakresu 
wydawania uprawnień do kierowania 

24.04.2019 
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jeżeli w pkt. VII mowa jest o realizacji 

zadań własnych w zakresie komunikacji 

(rejestracja pojazdów, stacje kontroli 

pojazdów, ośrodki szkolenia kierowców), 

a nie zostały wymienione zadania z 

zakresu wydawania uprawnień do 

kierowania pojazdami? Czy wobec 

powyższego ogólna liczba etatów w pkt. 

VII.1 ma obejmować również 

pracowników realizujących zadania z 

zakresu wydawania uprawnień do 

kierowania pojazdami? 

pojazdami. Katalog realizacji zadań 
własnych w zakresie komunikacji w 
ankiecie obejmuje TYLKO : rejestrację 
pojazdów, stacje kontroli pojazdów i 
ośrodki szkolenia kierowców. 

 

Zakres tematyczny: VIII. Utrzymanie infrastruktury miejskiej na przykładzie oświetlenia  

Nr pytania z ankiety Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 

     

 

 

Zakres tematyczny: IX. 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 
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IX.1 SP Sieradz Czy dotyczy to specjalnych ośrodków 
szkolno-wychowawczych i zespołu szkół 
specjalnych, w skład których wchodzą 
szkoły podstawowe, gimnazja i 
przedszkola (powiat nie jest organem 
prowadzącym dla szkół podstawowych, 
gimnazjów i przedszkoli innego typu niż 
specjalnych) oraz czy dane dotyczą 
dwóch lat szkolnych (tj. 2017/2018 i 
2018/2019 – SIO na 30 września którego 
roku?), które to lata szkolne składają się 
na 2018 rok? 
 

W tym pytaniu chodzi o wszystkie 
typy szkół – gminnych i powiatowych. 
Należy podać średnioroczną liczbę 
etatów administracyjnych w szkołach 
i placówkach oświatowych oraz np. 
centrach usług wspólnych (dawnych 
ZEAS-ach). 

15.04.2019 

IX.2 SP Sieradz Co należy rozumieć pod pojęciem „inne” 
w odniesieniu do szkół? 

W tym pytaniu chodzi o wszystkie 
typy szkół – gminnych i powiatowych. 
Pytanie jest pytaniem opisowym, 
należy podać liczbę średnią w całej jst 
(liczba wszystkich uczniów/liczba 
etatów nauczycieli) i, o ile to możliwe, 
średnie w danych typach szkół (np. w 
szkołach podstawowych, liceach, itp.).  

15.04.2019 

IX.3–IX.24 SP Sieradz Czy dotyczy to specjalnych ośrodków 
szkolno-wychowawczych i zespołu szkół 
specjalnych  w skład których wchodzą 
szkoły podstawowe, gimnazja 
i przedszkola (powiat nie jest organem 
prowadzącym dla szkół podstawowych, 
gimnazjów i przedszkoli innego typu niż 
specjalne)? 

Pytania te dotyczą tylko szkół 

gminnych (rzadko się zdarza, że szkoły 

takie są prowadzone przez powiat). 

Jeśli Państwo nie prowadzicie takiej 

szkoły, a tylko szkoły specjalne, to po 

pytaniu IX.2 należy przejść do IX.25 – 

IX.32, a następnie od IX.49 do końca. 

W badaniu nie gromadzimy danych na 

18.04.2019 
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temat wyników uczniów szkół 

specjalnych, natomiast dane 

finansowe powiatu (od pytania IX.49) 

będą zawierać łączne dochody i 

wydatki, w tym dotyczące szkół 

specjalnych (z Rb-27S i Rb-28S). 

Dochody ogółem powiatu (IX.49) to 

suma dochodów działu 801 i 854 oraz 

części oświatowej subwencji, wydatki 

(IX.60)- suma działów 801 i 854. Po 

kwotach ogółem w kolejnych 

pozycjach następuje ich podział.  

 

IX.32-IX.64 UM Żory Czy w pozycjach dotyczących budżetu 
należy ująć również dane z przedszkoli i 
szkół specjalnych? 

Dane finansowe powiatu (od pytania 

IX.49) będą zawierać łączne dochody i 

wydatki, w tym dotyczące szkół i 

przedszkoli specjalnych (z Rb-27S i Rb-

28S). Dochody ogółem powiatu 

(IX.49) to suma dochodów działu 801 i 

854 oraz części oświatowej subwencji, 

wydatki (IX.60)- suma działów 801 i 

854. Po kwotach ogółem w kolejnych 

pozycjach następuje ich podział. 

Analogicznie jest w przypadku danych 

finansowych gminy. 

18.04.2019 
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IX.7 UG Miedźno Czy należy brać do porównania wartość 
stanin czy wartości procentowe, które 
szkoły osiągnęły? 

Należy porównać wartość stanin. 
 

23.04.2019 

 

 

Zakres tematyczny: XI. Zarządzanie zasobami ludzkimi  

Nr pytania z 
ankiety 

Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 

XI.8, XI.9 UM Wodzisław Śląski Czy przez liczbę osobo szkoleń należy 
rozumieć ogólną liczbę osób biorącą 
udział w szkoleniach w 2018 roku? 

Należy to rozumieć w ten sposób, że 

jeśli np. były 3 szkolenia, w których 

uczestniczyło odpowiednio 10, 15 i 6 

02.04.2019 

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

Nr pytania z 
ankiety 

Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 

X.9 UM Gliwice Czy przez „zaangażowane środki własne 
organizacji pozarządowej w realizację 
zadań (wkład finansowy)” należy 
rozumieć tylko środki organizacji czy 
również inne środki finansowe (np. 
dotacja z innych źródeł publicznych, 
świadczenia pieniężne od odbiorców 
zadania publicznego)? 

 

Przez środki własne należy rozumieć 
także inne środki finansowe. 

09.04.2019 

X.9, X.10 UM Gliwice Czy dane w tych pozycjach należy 
wykazać analogicznie jak w pozycji X.8 
tzn. według zaakceptowanych 
sprawozdań? 

Tak 09.04.2019 
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pracowników, to mamy 31 osobo 

szkoleń. Nie ma tu znaczenia, czy były 

to różne osoby, czy też ta sama osoba 

brała udział w kilku szkoleniach.  

 

XI.10 UM Wodzisław Śląski Czy zapis: wszystkie koszty szkolenia 
dotyczy tylko szkoleń prowadzonych 
przez firmy zewnętrzne w siedzibie 
urzędu - jak sugeruje nawias, czy także 
te, które odbywały się poza jego 
siedzibą (tj. koszty szkolenia, delegacji 
oraz noclegu)? 

Punkt ten dotyczy całości kosztów 

szkoleń pracowników (bez radnych) 

poniesionych przez urząd w ciągu 

roku – zarówno szkolenia w 

urzędzie/starostwie, jak i wyjazdowe. 

Koszty te powinny być zaksięgowane 

w paragrafie 4700 w rozdziale 75023, 

75020 i 75011. W tym paragrafie 

powinny być także zaksięgowane 

koszty delegacji na szkolenia i hoteli. 

Jeśli tak jest, to podajemy wprost 

kwotę z tego paragrafu. Jeśli 

delegacje i hotele ze szkoleń 

księgowano gdzieś indziej (np. w 

paragrafie 4300), to należy dodać tę 

kwotę. Mogło się zdarzyć, że jakieś 

szkolenie było rozliczone jako umowa 

zlecenie, to wtedy trafiło ono do 

paragrafu 4410 i wtedy też trzeba je 

dodać. Nie uwzględniamy tu kosztów 

szkoleń wewnętrznych, czyli 

09.04.2019 
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prowadzonych przez pracowników 

urzędu.  

W większości przypadków wynik w 

tym punkcie będzie identyczny jak w 

XII Funkcjonowanie urzędu punkt 

Wydatki na szkolenia w urzędzie (w 

rozdziałach 75023, 75020 i 75011) - 

paragraf 4700. 

Punkt XI. 10 może też obejmować np. 

koszty szkoleń w straży gminnej, jeśli 

umiejscowiona jest ona w urzędzie, 

czyli generalnie par. 4700 w innych 

rozdziałach niż "urzędowe" (75023, 

75020 i 75011), ale obejmujące 

pracowników urzędu. 

XI.11 UM Bydgoszcz Czy należy tu ująć także „13-tkę”? W powyższym podajemy sumę 

(roczną) wydatków na płace łącznie z 

13 i pochodnymi (13 nie jest wpisana, 

ale wchodzi w wydatki na płace). 

Dotyczy to sumy paragrafów 401, 411, 

412, 4040. Należy odjąć ewentualne 

odprawy emerytalne. 

10.04.2019 

XI.12 UM Bydgoszcz Czy należy w to wliczyć zastępców 
dyrektora? 

W tym pytaniu chodzi konkretnie o 

naczelników (ten poziom zarządzania) 

10.04.2019 
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lub ewentualnie ich odpowiedników 

np. dyrektorów wydziałów. Należy 

podać średnią miesięczną z 

uwzględnieniem 13. (tak jak pisze  ... z 

uwzględnieniem wszystkich 

składników stałych i zmiennych, w 

tym dodatki motywacyjne, służbowe, 

trzynasta pensja, nagrody i inne bez 

odprawy emerytalnej) i oczywiście 

bez pochodnych. Analogicznie należy 

postąpić z kierownikami referatów w 

następnym pytaniu. 

XI.1 UM Pyskowice W jaki sposób liczyć ilość osób 
zatrudnionych w urzędzie-średnia w 
roku? 

Do średniej należy uwzględnić 
wszystkich pracowników urzędu 
oprócz  osób zdjętych z ewidencji: 
przebywających na urlopach 
wychowawczych, bezpłatnych, 
świadczeniach rehabilitacyjnych. 
Średnią liczymy w następujący 
sposób: 
Jeśli w urzędzie w 2018 pracowało 96 

osób przez cały rok, 5 osób przez 3 

miesiące i 2 osoby przez 7 miesięcy to 

średnią policzymy jako 

96*1+5*(3/12)+2*(7/12)=98,42. 

Chodzi o liczbę osób a nie etatów, 

czyli półetatowców liczymy tak samo 

17.04.2019 
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jak tych na pełnym etacie. 

 

Zakres tematyczny: XII. Funkcjonowanie urzędu  

Nr pytania z 
ankiety 

Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 

XII UM Jaworzno Czy rozdziały użyte w ankiecie nr XII 
mamy traktować dosłownie czy tylko 
jako podpowiedź? 

W naszej sytuacji jeśli potraktujemy je 
dosłownie i podamy kwoty z nimi 
powiązane nie zostaną uwzględnione 
wydatki np. na Straż Miejską.  

Pytanie dotyczy praktycznie całej 
ankiety XII, pracownicy straży zawsze są 
uwzględniani w innych niż wymieniane 
rozdziały.  

 

Rozdziały klasyfikacji budżetowej 

użyte w XII należy traktować 

dosłownie. Chodzi o to, by wszyscy 

pokazali te same dane. W przypadku 

straży gminnych/miejskich wydatki 

klasyfikowane są w dziale 754 i nie 

będą tu pokazywane. Takie podejście 

spowodowane jest tym, że w części 

gmin straże są oddzielnymi 

jednostkami organizacyjnymi, a w 

niektórych gminach nie ma ich w 

ogóle i w efekcie dane otrzymane z 

uwzględnieniem straży byłyby trudne 

do porównania. W całej XII świadomie 

zdecydowaliśmy się na ograniczenie 

do rozdziałów "administracyjnych" i 

tylko ten obszar tu porównujemy. 

Pracownicy straży będą w Państwa 

17.04.2019 
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przypadku uwzględnieni w XI 

Zarządzanie zasobami ludzkimi. 

 


