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W statucie szkoły podstawowej 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. Czy
postępowanie to jest prawidłowe?
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.
Prezydent Poznania utworzył przedszkole samorządowe nr 10 o wdzięcznej nazwie
„Mleczna Kraina” w formie samorządowego zakładu budżetowego. Czy miał do
tego prawo?
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?
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?
Prezes Agencji Rynku Rolnego, będącej agencją wykonawczą, zdecydował, że
nadwyżka środków finansowych Agencji, ustalona na koniec roku, zostanie
przekazana na nagrody dla pracowników Agencji. Prezes swoją decyzję umotywował
tym, że znacząca nadwyżka środków jest wynikiem dobrej pracy pracowników
Agencji, co należy docenić przyznając im nagrody. Czy taka decyzja jest zgodna z
prawem?
Dyrektor Narodowego Centrum Nauki (będącego agencją wykonawczą powołaną do
wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych tj. bez nastawienia
na praktyczne zastosowanie) nakazał głównej księgowej dokonanie w trakcie roku
budżetowego zmiany w planie finansowym agencji polegającej na zwiększeniu
planowanych dochodów i wydatków licząc na zwiększenie środków z MNiSW.
Dokonaj oceny sytuacji.
Prezydent RP powołał Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP w formie
instytucji gospodarki budżetowej. Czy działał zgodnie z prawem?
Dyrektor Podlaskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej BIELIK w Czerwonym
Borze (wykonująca zadania publiczne polegające na prowadzeniu oddziaływań
penitencjarnych oraz resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia
wolności przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji
zawodowych, a także zatrudniająca osadzonych przy pracach pomocniczych na kuchni
oraz przy pracach remontowo-budowlanych) chciałby zakupić specjalistyczny sprzęt
do prac budowlanych. Wartość umowy przekracza 35% rocznego przychodu
instytucji. Dokonaj oceny sytuacji
Czy jest możliwe udzielenie dotacji celowej Agencji Rezerw Materiałowych
funkcjonującej jako agencja wykonawcza na dofinansowanie
rozbudowy
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infrastruktury przewidzianej do przechowywania rezerw w wysokości 20 000 pln jeśli
łączne koszty zrealizowania tego celu wynosiłyby 23 000 pln?
Instytucja Gospodarki Budżetowej „Carpatia” w Rzeszowie, została utworzona
przez Ministra Sprawiedliwości. Instytucja osiąga rocznie 1 000 000 zł przychodów.
Dyrektor Instytucji chce zaciągnąć zobowiązanie na kwotę 680 000 zł, bez wiedzy
Ministra Sprawiedliwości. Czy ma on do tego prawo?
Na koniec roku w Agencji Rynki Rolnego powstała nadwyżka środków finansowych
w wysokości 150 000 zł. Dyrektor tej placówki postanowił że nadwyżkę przeznaczy
na rozbudowę parkingu i wybudowanie garaży dla samochodów kierowników. Czy
Dyrektor mógł tak postąpić?
Dom kultury w Starych Babicach zakończył rok z deficytem w wysokości 30 000 pln?
Czy może go pokryć wójt z budżetu gminy?

KAZUSY DODATKOWE (TEŻ DO PRZYOGOTOWANIA)
1. Czy charakter środków publicznych posiada:
a. 5 000 PLN przekazane w darowiźnie na rzecz radia RMF FM?
b. 10 000 PLN przekazane w spadku na rzecz gminy Kobylanka (woj.
zachodniopomorskie)?
c. 3500 PLN czesnego uiszczonego przez Annę Nowak za niestacjonarne studia
doktoranckie na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku?
d. 3 000 PLN niezapłaconego, pomimo upływu ustawowego terminu, podatku
dochodowego od osób fizycznych (podatku PIT) przez Jana Rowera
prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na produkcji rowerów pod
firmą „Rovex”?
e. 300 PLN nieodprowadzonego przez niedopatrzenie przez Uniwersytet
Medyczny w Białymstoku podatku PIT od wynagrodzenia jednego z
pracowników tej uczelni?
f. 3 mln PLN kredytu uzyskanego przez Miasto Malbork uzyskanego z banku
Milenium na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów?
g. 420 PLN, które wpłacił proboszcz parafii za I kwartał 2015 r. tytułem
zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych
h. 100 PLN opłaty od posiadania psów i 50 PLN opłaty od posiadania kotów
wpłacone na rzecz urzędu miasta w Białymstoku
i. wypłata z zysku Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”
j. opłata za zwiedzanie białostockiego ogrodu zoologicznego?
2. Rada powiatu białostockiego ze względu na fakt, że budżet JST ze względu na swój
techniczny charakter jest niezrozumiały dla przeciętnego Kowalskiego zadecydowała,
że mieszkańcy nie posiadający wykształcenia ekonomicznego lub prawniczego nie
mogą brać udziału w obradach nad uchwałą budżetową. Dokonaj oceny sytuacji.
3. Ze środków budżetu państwa przekazano w tym roku 15 mln zł tytułem utworzenia
trzech fundacji, zajmujących się udzielaniem pomocy byłym sportowcom. Czy
postąpiono słusznie?
ⓒ Urszula K. Zawadzka-Pąk

4. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie postanowiła utworzyć fundację wspierającą
jej doktorantów poprzez wypłatę stypendiów i przekazywanie na własność – w razie
zapotrzebowania - narzędzi, farb itp. Do fundacji ASP postanowiła wnieść: a)
pieniądze pochodzące z dotacji z budżetu państwa; b) pieniądze pochodzące z opłat za
studia niestacjonarne, c) zakupione ze środków własnych sprzęt i materiały. Oceń
możliwość powołania fundacji w każdym z trzech przypadków.
5. Panie przedszkolanki z przedszkola „Mleczna kraina” wpadły na pomysł, aby
pojechać z przedszkolakami na debatę budżetową, tak by przedszkolaki wiedziały na
co przeznaczane są pieniądze publiczne. W tym celu zarezerwowały w Sejmie
zwiedzanie grupowe i wstęp na galerię sejmową. Dokonaj oceny sytuacji.
6. Prezydent Wrocławia stwierdził, że w załącznikach do uchwały budżetowej nie ma
obowiązku zamieszczać planów przychodów i kosztów samorządowych zakładów
budżetowych. Uchwałę na rok 2015 uchwalono bez danego załącznika. Czy
postąpiono słusznie? Oceń sytuację.
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