1. Zmiany w wynagradzaniu skarbnika. Od 1.1.2018 r. weszła w życie nowelizacja
rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z
2017 r. poz. 1621). Zmiany dotyczą m.in. dodatków funkcyjnych
2. Zmiany w rachunkowości budżetowej. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i
Finansów z 13.10.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu
państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). Weszło w życie 1.1.2018 r.
(z tym, że zmiany w zakresie sprawozdań finansowych stosuje się dopiero do
sprawozdań za 2018 r.). Zastąpiło ono rozporządzenie z 5.7.2010 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 760).

3. Zmiany w sprawozdawczości budżetowej. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i
Finansów z 9.1.2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 r.
poz. 109). Rozporządzenie weszło w życie 13.1.2018 r. Przepisy rozporządzenia
mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań Rb-33 i Rb-50 za IV kwartały
2017 r., Rb-28 Programy za grudzień 2017 r. i za rok 2017 oraz sprawozdań
sporządzanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od dnia 1 stycznia
2018 r. Rozporządzenie to zastąpiło rozporządzenie z dnia 16.1.2014 r. w sprawie
sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1015).

4. Nowe zasady finansowania oświaty. Ustawa z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203). Weszła w życie 1.1.2018 r.

5. Nowe zadania w zakresie finansowania ochrony środowiska. Od 1.1.2018 r.
weszła w życie nowa ustawa – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566). W
związku z nową ustawą zmienił się przepisy ustawy – Prawo ochrony środowiska,
które wprowadzają nowe zadania powiatów w zakresie finansowania ochrony
środowiska
6. Mechanizm podzielonej płatności. Ustawa z 15.12.2017 r. zmianie ustawy o
podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018 r. poz. 62).
Ustawa ta wprowadza od 1.7.2018 r. mechanizm podzielonej płatności (w tym nowy

tryb zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni na
konto VAT).
7. Zmiany w zasadach umarzania należności. Ustawa z 10.2.2017 r. o zmianie
ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 659).

