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Ćwiczenia 5. Punkt wyjścia: art. 42-67 ufp.
1)

Wymień 5 zasad gospodarowania środkami publicznymi.

2)

Czy rozdział 5 działu I ustawy o finansach publicznych zawiera pełny katalog zamknięty
zasad gospodarowania środkami publicznymi? Proszę o uzasadnienie i podanie
przykładów.

3)

Wymień zasady ogólne prawa finansowego.

4)

Jaka zachodzi relacja pomiędzy zasadami gospodarowania środkami publicznymi a
zasadami ogólnymi prawa finansowego.

5)

Kierownik samorządowej jednostki budżetowej ustalił, że środki pozyskiwane przez nią z
tytułu odszkodowań za zniszczony sprzęt będą przeznaczane bezpośrednio na jego
odtworzenie. Która z zasad gospodarowania środkami publicznymi została naruszona i
dlaczego?

6)

W oparciu o jakie zasady następuje wydatkowanie środków publicznych?

7)

Na czym polega ustawowy sposób gromadzenia środków publicznych? Podaj 4 przykłady
aktów prawnych regulujących gromadzenie środków publicznych.

8)

Na czym polega zasada niefunduszowania budżetu (inaczej zwana zasadą jedności
materialnej)?

9)

Wskaż 2 wyjątki od zasady niefunduszowania.

10)

Czy utworzenie Polskiej Fundacji Narodowej było zgodne z ustawą o finansach
publicznych?

11)

Co oznacza zakaz tworzenia fundacji z art. 45 ufp?

12)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonała lokaty wolnych środków w
banku spółdzielczym w Wyszkowie. Oceń prawidłowość takiego działania w świetle ufp.

13)

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zwiększającej wydatki z tytułu składek na
ubezpieczenie społeczne za osoby niepełnosprawne. Jakie elementy powinno zawierać
uzasadnienie ustawy?

14)

Czy burmistrzowi Tykocina przysługuje roszczenie z tytułu nieterminowego przekazania
subwencji ogólnej z budżetu państwa lub przekazania jej w nieodpowiedniej wysokości?

15)

Narodowy Fundusz Zdrowia dokonał lokat wolnych środków w skarbowych papierach
wartościowych. Oceń zaistniałą sytuację w świetle ufp.

16)

Czy Uniwersytet w Białymstoku może dokonać lokat wolnych środków niepochodzących
z dotacji z budżetu państwa w walucie obcej na okres 7 dni?

17)

Jaki charakter prawny mają dochody, wydatki i rozchody budżetowe?
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18)

Jaki jest charakter prawny przychodów i kosztów ujmowanych w planach finansowych
jednostek sfp.?

19)

W ustawie budżetowej na 2019 r. przewidziano m.in. środki w określonej wysokości dla
Kancelarii Prezydenta RP, po czym w trakcie trwania roku budżetowego zdecydowano się
uchwalić ustawę zmieniającą ustawę budżetową i zmniejszyć planowane wydatki
Kancelarii. Czy przysługuje Kancelarii roszczenie z tego tytułu?

20)

Omów zakres odpowiedzialności kierownika za gospodarkę finansową jednostki sfp.

21)

Wójt Gminy Małe Dolne powierzył swojemu zastępcy, drogą ustnego polecenia
służbowego, zatwierdzanie finansowych sprawozdań jednostkowych z wykonania
budżetu gminy. Oceń postępowanie wójta.

22)

W związku z odejściem na emeryturę dotychczasowego Skarbnika Wrocławia, Prezydent
miasta ogłosił konkurs na to stanowisko. Wpłynęła tylko kandydatura Anny Nowak Ibisz,
ur. 23 marca 1967 r., posiadającej obywatelstwo niemieckie, płynnie posługującej się jęz.
polskim, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych. Posiada również
zaświadczenie o niekaralności, ukończyła studia na WEiZ UwB i przez 20 lat pracowała
w księgowości w Niemczech. Czy Prezydent Wrocławia ma prawo ją zatrudnić?

23)

Jakie są obowiązki głównego księgowego w zakresie kontroli formalno-rachunkowej?

24)

Czy umorzenie należności o charakterze cywilnoprawnym wobec jednostki samorządu
terytorialnego w wysokości 5000 zł wobec osoby, która zmarła i nie pozostawiła po sobie
majątku poza przedmiotami codziennego użytku jest prawidłowe?

25)

Czy umorzenie należności o charakterze cywilnoprawnym wobec państwowej jednostki
budżetowej w wysokości 5000 zł wobec osoby, która zmarła i nie pozostawiła po sobie
majątku poza przedmiotami codziennego użytku jest prawidłowe?

26)

Wymień niepodatkowe należności budżetowe.

27)

Kto jest uprawniony do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających organom
administracji rządowej, państwowym jednostkom budżetowym i państwowym funduszom
celowym?

28)

Wskaż przesłanki warunkujące możliwość potrącenia w odniesieniu do środków
publicznych, stanowiących niepodatkowe należności budżetowe o charakterze
publicznoprawnym.

29)

Po ilu latach przedawnia się zobowiązanie do zwrotu środków przeznaczonych na
realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich?

30)

Kierując się „uzasadnionym interesem prywatnym” umorzono z urzędu należności z
tytułu opłaty adiacenkiej wobec Agaty Kłębowej. Oceń prawidłowość takiego działania.
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