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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 23 maja 2006 r.
w sprawie trybu przekazywania Êrodków finansowych na wyp∏aty Êwiadczeƒ rodzinnych
oraz sposobu sporzàdzania sprawozdaƒ rzeczowo-finansowych
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz. U.
———————
1)

Nr 228, poz. 2255, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 192,
poz. 1963, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 86, poz. 732, Nr 94, poz. 788, Nr 95, poz. 806, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366,
Nr 233, poz. 1994 i Nr 267, poz. 2260 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 67.

Dziennik Ustaw Nr 95

— 4479 —

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) tryb przekazywania Êrodków finansowych na wyp∏aty Êwiadczeƒ rodzinnych podmiotom realizujàcym Êwiadczenia rodzinne;
2) sposób sporzàdzania sprawozdaƒ rzeczowo-finansowych o zadaniach z zakresu Êwiadczeƒ rodzinnych zrealizowanych ze Êrodków bud˝etu paƒstwa
oraz bud˝etów gmin, zwanych dalej „sprawozdaniami”.

Poz. 661

kach na ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie bie˝àcej ewidencji wyp∏aconych Êwiadczeƒ rodzinnych, zap∏aconych sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo∏ecznego oraz sk∏adek na
ubezpieczenie zdrowotne, a tak˝e kosztów obs∏ugi.

§ 2. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych, w okresie od dnia 1 wrzeÊnia 2005 r. do dnia
31 sierpnia 2006 r., przekazuje dysponentom cz´Êci
bud˝etowych Êrodki finansowe na realizacj´ Êwiadczeƒ rodzinnych:

2. Wojewoda sk∏ada zbiorcze sprawozdanie kwartalne ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego, w formie pisemnej oraz zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy —
w formie elektronicznej, w formacie okreÊlonym w wymaganiach homologacyjnych dla systemu informatycznego stosowanego w urz´dach administracji publicznej realizujàcych zadania w zakresie Êwiadczeƒ rodzinnych, w terminie do ostatniego dnia miesiàca nast´pujàcego po up∏ywie ka˝dego kwarta∏u.

1) wojewodom dla gmin, z przeznaczeniem na realizacj´ Êwiadczeƒ rodzinnych,

3. Wzór sprawozdaƒ, o których mowa w ust. 1 i 2,
okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

2) Prezesowi Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych dla
podmiotów, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Êwiadczeniach
rodzinnych, zwanej dalej „ustawà”

§ 5. 1. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych sk∏ada,
w zakresie realizacji Êwiadczeƒ rodzinnych przez podmioty, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy,
sprawozdanie ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego, raz na kwarta∏, w terminie
do 5. dnia drugiego miesiàca nast´pujàcego po up∏ywie kwarta∏u.

— w terminach zapewniajàcych bie˝àcà wyp∏at´
Êwiadczeƒ rodzinnych.
2. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych na Êwiadczenia rodzinne wyp∏acane z zaliczeniem na poczet sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne otrzymuje Êrodki finansowe w miesiàcu, w którym nast´puje rozliczenie
sk∏adek.
3. Od dnia 1 wrzeÊnia 2006 r. minister w∏aÊciwy do
spraw finansów publicznych przekazuje wojewodom
Êrodki finansowe dla gmin na realizacj´ Êwiadczeƒ rodzinnych.
§ 3. 1. Dysponenci cz´Êci bud˝etowych, o których
mowa w § 2, przekazujà Êrodki finansowe podmiotom
wyp∏acajàcym Êwiadczenia rodzinne, z uwzgl´dnieniem danych wynikajàcych ze sprawozdaƒ.
2. Wojewoda przekazuje gminie Êrodki finansowe
na ca∏kowite finansowanie Êwiadczeƒ rodzinnych
i kosztów obs∏ugi, sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo∏ecznego oraz sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne, z uwzgl´dnieniem
danych wynikajàcych ze sprawozdaƒ, o których mowa
w § 4 ust. 1, oraz szacowanej na tej podstawie liczby
osób w rodzinach uprawnionych do Êwiadczeƒ rodzinnych, w terminach okreÊlonych w przepisach o finansach publicznych.
§ 4. 1. Gmina sk∏ada wojewodzie, w formie pisemnej oraz zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 23 ust. 6 ustawy — w formie elektronicznej, w formacie okreÊlonym w wymaganiach homologacyjnych
dla systemu informatycznego stosowanego w urz´dach administracji publicznej realizujàcych zadania
w zakresie Êwiadczeƒ rodzinnych w terminie do
20. dnia miesiàca nast´pujàcego po up∏ywie ka˝dego
kwarta∏u, sprawozdanie kwartalne zawierajàce informacje o wyp∏aconych Êwiadczeniach rodzinnych i kosztach ich obs∏ugi, sk∏adkach na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo∏ecznego oraz sk∏ad-

2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1,
okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
§ 6. 1. Gmina sk∏ada wojewodzie, w formie pisemnej oraz zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy — w formie elektronicznej,
w formacie okreÊlonym w wymaganiach homologacyjnych dla systemu informatycznego stosowanego
w urz´dach administracji publicznej realizujàcych zadania w zakresie Êwiadczeƒ rodzinnych w terminie
7 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia
31 marca 2006 r.
2. Wojewoda sk∏ada zbiorcze sprawozdanie kwartalne ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego, w formie pisemnej oraz zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 6
ustawy — w formie elektronicznej, w formacie okreÊlonym w wymaganiach homologacyjnych dla systemu informatycznego stosowanego w urz´dach administracji publicznej realizujàcych zadania w zakresie
Êwiadczeƒ rodzinnych w terminie 14 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.
3. Wzór sprawozdaƒ, o których mowa w ust. 1 i 2,
okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
§ 7. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przekazywania Êrodków finansowych na wyp∏aty Êwiadczeƒ rodzinnych oraz sposobu sporzàdzania sprawozdaƒ rzeczowo-finansowych (Dz. U. Nr 80, poz. 739 oraz z 2005 r.
Nr 116, poz. 968).
§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

za ............... kwarta∏ 20 ..... r.

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU ÂWIADCZE¡ RODZINNYCH
ZREALIZOWANYCH ZE ÂRODKÓW BUD˚ETU PA¡STWA
ORAZ BUD˚ETÓW GMIN2)

Wojewoda/Gmina1) ................................

(piecz´ç organu sporzàdzajàcego sprawozdanie)

WZÓR

Za∏àcznik nr 1

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 23 maja 2006 r. (poz. 661)
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH
ZREALIZOWANYCH ZE ÂRODKÓW BUD˚ETU PA¡STWA
W ZAKRESIE ÂWIADCZE¡ RODZINNYCH
za ............... kwarta∏ 20 ..... r.

Sporzàdzi∏:
..................................................

..................................................

(imi´ i nazwisko osoby
sporzàdzajàcej informacj´)

(piecz´ç i podpis
kierownika jednostki organizacyjnej
sporzàdzajàcej informacj´)

................................................ dnia ........................
(miejscowoÊç)

