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Największe osiągnięcia ludzkości tworzone są w rozmowie,
a jej największe niepowodzenia są skutkiem braku rozmowy.
- Stephen Hawking

Ćwiczenia nr 4. Sektor finansów publicznych oraz formy organizacyjno-prawne sektora
finansów publicznych
28 października 2021 r.
1. Prezydent Krakowa zastanawia się nad wybudowaniem nowej pływalni miejskiej. Zastanawia
się, czy bardziej będzie korzystne dla miasta będzie utworzenie jej w formie samorządowego
funduszu celowego, czy też instytucji gospodarki budżetowej. Co należy doradzić Prezydentowi?
2. Prezydent Sopotu przygotował projekt zarządzenia przewidującego utworzenie nowej szkoły
podstawowej w formie samorządowego zakładu budżetowego. Czy powinien podpisać to
zarządzenie? Odpowiedź uzasadnij.
3. W statucie szkoły podstawowej w Białymstoku umieszczono postanowienie, zgodnie z którym
z otrzymanych na rzecz szkoły spadków, zapisów i darowizn oraz odszkodowań tworzy się
wyodrębniony rachunek na budowę nowego boiska na terenie szkoły, a także na dodatki dla
nauczycieli przygotowujących uczniów do tzw. olimpijki. Czy postępowanie to jest prawidłowe?
4. Burmistrz Gminy Supraśl wydał zarządzenie, na mocy którego powołał przedszkole
samorządowe „Radosne Maluchy” w formie samorządowego zakładu budżetowego. Czy takie
działanie jest zgodne z prawem? Jeśli nie, jakie przepisy prawa w ten sposób zostały naruszone?
5. W statucie żłobka miejskiego w Białymstoku zapisano, że rada rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych wpłat rodziców i ustalić zasady ich wydatkowania, tak by możliwe było
finansowanie zadań zapewniających wszechstronny rozwój maluchów. Ze środków tych
finansowano w szczególności zakup produktów potrzebnych do zrobienia współprzygotowanych
przez dzieci soków i sałatek warzywnych i owocowych, pizz z okazji międzynarodowego dnia
pizzy (9 lutego), czy naleśników z okazji międzynarodowego dnia naleśnika (2 kwietnia). Czy
działanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym jest zgodne z prawem? Jeśli nie jest zgodne z
prawem, to, w jaki sposób narusza przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych oraz ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3?
Odpowiedź poprzyj orzecznictwem sądów administracyjnych.
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6.Szkoła Podstawowa w gminie Leniwe Wielkie, działająca jako gminna jednostka budżetowa,
zatrudniała 15 nauczycieli a uczyło się w niej zaledwie 45 uczniów. Minister Finansów, w trosce o
racjonalne wykorzystywanie środków publicznych, podjął decyzję o likwidacji tej jednostki
budżetowej. Dokonaj oceny przedstawionej sytuacji.
7. Burmistrz Bielska Podlaskiego utworzył przedszkole samorządowe nr 10 o wdzięcznej nazwie
„Mleczna Kraina” w formie samorządowego zakładu budżetowego. Czy miał do tego prawo?
8. Minister Finansów powołał samorządowy zakład budżetowy na rzecz Upowszechniania
Wiedzy o Prawie Podatkowym, którego celem jest organizowanie odpłatnych szkoleń i
konferencji. Czy postąpił zgodnie z prawem?
9. Rada powiatu hajnowskiego podjęła uchwałę w sprawie powołania powiatowego zakładu
budżetowego, który będzie wykonywał zadania powiatu w zakresie wydawania prawa jazdy oraz
rejestracji pojazdów. Czy taka uchwała jest zgodna z prawem?
10. Dyrektor samorządowego zakładu budżetowego prowadzącego działalność polegającą na
prowadzeniu targowiska miejskiego zdecydował, że na nadwyżkę pozostałą na koniec 2018 r.
przeznaczy na wymianę asfaltu na parkingu targowiska. Czy miał do tego prawo?
11. Prezydent miasta stwierdził, że w załącznikach do uchwały budżetowej nie ma obowiązku
zamieszczać planów przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych. Uchwałę na
rok 2018 uchwalono bez danego załącznika. Czy postąpiono słusznie? Dlaczego?
12. Czy szkoła podstawowa będąca samorządową jednostką budżetową może posiadać własny
rachunek bankowy? Jeśli tak to w jakich okolicznościach?
13. Prezydent miasta zastanawia się nad likwidacją samorządowego zakładu budżetowego
prowadzącego działalność w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i powołaniem w tym celu
spółki. Jakie argumenty będą przemawiać za i przeciw takiemu rozwiązaniu?
14. Jaką formą prawną posiada szkoła podstawowa nr 3 w Białymstoku oraz sprawujące nad nią
nadzór pedagogiczny kuratorium oświaty w Białymstoku? W jakich aktach prawnych należy
szukać odpowiedzi? (zasadne jest wskazanie więcej niż jednej podstawy prawnej).
15. Czy samorządowy zakład budżetowy zajmujący się utrzymaniem cmentarza miejskiego może
otrzymać finansowanie prowadzonej działalności z budżetu miasta? Jeśli tak, w jakiej formie?
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