Ustawa budżetowa
1. Do jakich danych należałoby mieć dostęp chcąc zweryfikować, czy możliwe byłoby
zwiększenie wydatków przewidzianych w ustawie budżetowej na 2019 r. zważywszy na treść
art. 112aa ufp?
2. Czy ukonstytuowany w wyniku ostatnich wyborów parlamentarnych nowy Sejm
jest związany projektem ustawy budżetowej zgłoszonym przez poprzednią Radę Ministrów?
Czy zatem ma zastosowanie zasada dyskontynuacji prac parlamentarnych?
3. Proszę wskazać 3 najbardziej dochodowe źródeł dochodów budżetowych zaplanowanych
na 2021 r
4. Proszę porównać plan i wykonanie dochodów budżetowych w klasyfikacji wg. źródeł na
2018 r.? Czy w przypadku któregoś źródła dochodów udało się zebrać więcej dochodów niż
zaplanowano? W tym celu nal
5. W załączniku 2. ustawy budżetowej na 2019 r. wydatki klasyfikowane są jedynie według
części, działów i rozdziałów, nie są natomiast klasyfikowane w szczegółowości
paragrafów. Czy postąpiono słusznie, skoro zgodnie z art. 39 ufp. wydatki publiczne
klasyfikuje się również w szczegółowości paragrafów? Czy w ten sposób złamano
postanowienia ufp? W jakiej wysokości ustalono deficyt budżetu państwa w ustawie
budżetowej w kolejnych latach? Proszę zamieścić odpowiedzi w poniższej tabeli. Jakie
wnioski wynikają z poniższego zestawienia?
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6. W jaki sposób ustala się wynagrodzenie etatowych członków kolegium regionalnej izby
obrachunkowej ?
7. Czy jest możliwe przeniesienie wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2019
r. z rozdziału 92101 Instytucje kinematografii do rozdziału 92106 Teatry? Jeśli tak na jakiej
podstawie prawnej? Kto może ewentualnie tego dokonać?
8. Kto i na jakich warunkach może dokonywać przeniesienia wydatków do części 78.
(obsługa długu Skarbu Państwa) i części 79. (regionalne izby obrachunkowe) ustawy
budżetowej na rok 2019? Jeśli tak na jakiej podstawie prawnej? Kto może ewentualnie tego
dokonać?
9. Jakie dostrzegasz pozytywne i negatywne strony możliwości przenoszenia wydatków?
10. Proszę ustalić ile obecnie wynosi podstawowa stawka podatku od towarów i usług. Czy
możliwe jest podniesienie tej stawki na mocy ustawy zmieniającej ustawę budżetową na rok
2020? Dlaczego?
11. Kto na podstawie przepisów 115 i 224 ufp. może otrzymać pożyczkę z budżetu państwa?
12. Z jakich elementów składa się opis programów wieloletnich? Opisz jeden program
wieloletni realizowany w 2021 r.

13. Wskaż przepisy ufp., które stanowią podstawę klasyfikowania wydatków zamieszczonych
w załączniku nr 2 ustawy budżetowej na 2021 r.
14. W jakich sytuacjach możliwe jest blokowanie wydatków budżetowych?
15. Wskaż 4 różnice między dotacją celową a subwencją ogólną.
16. Jak jest zatytułowane i jaką materię reguluje obowiązujące rozporządzenie wydane
na podstawie art. 138 ust. 6 ufp.?
17. Wskaż różnice pomiędzy dotacjami przedmiotowymi, podmiotowymi i celowymi.
18. Czy bezpłatne podręczniki uczniów w szkole podstawowej w Białystok są finansowane z
dotacji z budżetu państwa czy z budżetu miasta? Czy dotacja ta ma charakter
przedmiotowy czy celowy? Odpowiedź uzasadnij wskazując w szczególności podstawę
prawną.
19. Na podstawie art. 138 ufp. wskaż podmioty zaangażowane w opracowywanie
projektu ustawy budżetowej.
20. Załóżmy, że w 2019 r. Rada Ministrów nie przedłożyła Sejmowi projektu ustawy
budżetowej na kolejny rok w terminie 30 września. Jakie spowodowałoby to
konsekwencje?
21. Na czym polega istota rezerw budżetowych?
22. Na czym polegają różnice między rezerwą ogólną a rezerwami celowymi budżetu państwa
zarówno w zakresie ich istoty jak i wykorzystywania?
23. Wymień 4 zasady gospodarki finansowej obowiązujące w trakcie wykonywania budżetu
państwa (art. 162 ufp.).
24. Czy byłoby możliwe a jeśli tak to na jakiej podstawie prawnej sfinansowanie płatności
wynikającej z nieprzychylnego dla RP wyroku przegranego przez obywatela RP przed
Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze, mimo że nie zaplanowano
żadnych środków na ten cel w ustawie budżetowej?
25. Wskaż 4 różnice pomiędzy obowiązkiem zwrotu dotacji udzielonej z budżetu państwa na
podstawie art. 168 a obowiązkiem wynikającym z art. 169 ufp.
26. Spróbuj zrekonstruować ratio legis art.170 ufp.
27. Wskaż 3 różnice pomiędzy treścią art. 174 i art. 175 ufp. W jakiej relacji
pozostają te przepisy?
28. Wskaż 3 różnice między blokowaniem wydatków budżetowych dokonywanym na
podstawie art. 177 i art. 179 ufp.
29. Jakie dostrzegasz pozytywne i negatywne strony możliwości blokowania wydatków?
30. Załóżmy, że do końca 2019 r. dysponentom środków budżetowych nie uda się wydać
wszystkich środków budżetowych zaplanowanych w ustawie budżetowej. Jakie powoduje to
konsekwencje? Czy i ewentualnie na jakich warunkach możliwe będzie wydatkowanie tych
środków w 2020 r.?

