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Dział I. Przepisy ogólne
Rozdział 1. Tre

ustawy i podstawowe definicje
Art. 1.

Ustawa okre la:
1) zakres, organizacj i zasady działania jednostek sektora finansów
publicznych, w tym organizacj i zasady działania jednostek bud etowych,
agencji wykonawczych oraz pa stwowych funduszy celowych;
2) zasady i tryb kontroli procesów zwi zanych z gromadzeniem i
rozdysponowaniem
rodków publicznych oraz gospodarowaniem
mieniem, w tym zasady gospodarowania rodkami publicznymi
pochodz cymi z bud etu Unii Europejskiej oraz z innych ródeł
zagranicznych;
3) zasady zarz dzania pa stwowym długiem publicznym oraz procedury
ostro no ciowe i sanacyjne;
4) zakres i szczegółowo
bud etu pa stwa oraz bud etów jednostek
samorz du terytorialnego;
5) zasady i tryb planowania, uchwalania i wykonywania bud etu pa stwa
oraz bud etów jednostek samorz du terytorialnego;
6) szczególne zasady rachunkowo ci, planowania i sprawozdawczo ci
obowi zuj ce w sektorze finansów publicznych;
7) zasady i tryb kontroli finansowej oraz audytu w jednostkach sektora
finansów publicznych.
Art. 2.
1.

2.

Przepisy ustawy stosuje si do:
1) jednostek sektora finansów publicznych;
2) innych jednostek organizacyjnych, w zakresie, w jakim dysponuj
one rodkami publicznymi.
Przepisy ustawy dotycz ce sposobu wykorzystania rodków publicznych,
kontroli i sprawozdawczo ci, stosuje si
równie
do jednostek
organizacyjnych, korzystaj cych ze rodków publicznych.
Art. 3.

Przepisy dotycz ce jednostek samorz du terytorialnego stosuje si odpowiednio
do zwi zków tych jednostek.
Art. 4.
Ilekro w ustawie jest mowa o:
1)
bud ecie – rozumie si przez to bud et pa stwa i bud et jednostki
samorz du terytorialnego;
2)
długu Skarbu Pa stwa - rozumie si przez to warto
nominaln
zadłu enia Skarbu Pa stwa;
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)

12)

13)

dotacjach – rozumie si przez to podlegaj ce szczególnym zasadom
rozliczania rodki przekazywane na podstawie odr bnych ustaw
z bud etu pa stwa, bud etów jednostek samorz du terytorialnego oraz
z pa stwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
realizacji zada publicznych;
dotacjach celowych – rozumie si przez to dotacje na finansowanie lub
dofinansowanie okre lonych wydatków niezb dnych do wykonania
wskazanego zadania publicznego;
dotacjach podmiotowych – rozumie si przez to dotacje przekazywane na
dofinansowanie działalno ci bie cej podmiotu wskazanego ustawowo lub
w umowach mi dzynarodowych;
dotacjach przedmiotowych – rozumie si przez to dotacje przeznaczone
na dopłaty do okre lonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowane
według stawek jednostkowych;
dotacjach rozwojowych – rozumie si przez to rodki przeznaczone na
realizacj programów lub projektów finansowanych z udziałem rodków
pochodz cych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno ci
i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa oraz z niepodlegaj cych
zwrotowi rodków z pomocy udzielonej przez pa stwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA): Norweskiego
Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego lub
innych rodków;
instytucji zarz dzaj cej – rozumie si przez to instytucje zarz dzaj ce, o
których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658);
jednostkach samorz du terytorialnego – rozumie si przez to gminy,
powiaty i województwa;
Ministrze Finansów – rozumie si przez to ministra wła ciwego do spraw
bud etu, ministra wła ciwego do spraw finansów publicznych oraz
ministra wła ciwego do spraw instytucji finansowych;
Ordynacji podatkowej – rozumie si przez to ustaw z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z pó n.
zm. 1));
pa stwowym długu publicznym - rozumie si przez to warto nominaln
zadłu enia jednostek sektora finansów publicznych ustalon po
wyeliminowaniu wzajemnych zobowi za pomi dzy jednostkami tego
sektora;
programach operacyjnych – rozumie si przez to programy operacyjne,
o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658), zwanej dalej
„ustaw o zasadach prowadzenia polityki rozwoju”;

1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85,
poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708,
Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635.
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14)

15)
16)

17)

18)

19)

przepisy o zamówieniach publicznych – rozumie si przez to ustaw z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658);
sprawozdaniu finansowym – rozumie si przez to sprawozdania
finansowe sporz dzane na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 18;
ustawie o działalno ci po ytku publicznego i o wolontariacie – rozumie
si przez to ustaw z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno ci po ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pó n. zm. 2));
ustawie o por czeniach i gwarancjach – rozumie si przez to ustaw
z dnia 8 maja 1997 r. o por czeniach i gwarancjach udzielanych przez
Skarb Pa stwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174,
poz. 1689, z pó n. zm. 3));
ustawie o rachunkowo ci – rozumie si przez to ustaw z dnia 29
wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694,
z pó n. zm. 4));
zarz dzie jednostki samorz du terytorialnego lub zarz dzie – rozumie si
przez to:
a) w gminie – wójta, (burmistrza lub prezydenta miasta),
b) w powiecie – zarz d powiatu,
c) w województwie – zarz d województwa,
d) w zwi zku komunalnym – zarz d.
Art. 5.

Finanse publiczne obejmuj procesy zwi zane z gromadzeniem
publicznych oraz ich rozdysponowaniem, a w szczególno ci:
1)
2)
3)
4)
5)

rodków

gromadzenie dochodów i przychodów publicznych;
wydatkowanie rodków publicznych;
finansowanie potrzeb po yczkowych bud etu pa stwa;
finansowanie potrzeb po yczkowych bud etu jednostki samorz du
terytorialnego;
zaci ganie zobowi za anga uj cych rodki publiczne;

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462
i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651.
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.z 2004 r. Nr 123,
poz. 1291, Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 684 i Nr 183,
poz. 1538.
4)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 76,
poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, z
2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155z 2005 r.Nr 10,
poz. 66, Nr 184, poz. 1539i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208,
poz. 1540.
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6)
7)
8)

zarz dzanie rodkami publicznymi;
zarz dzanie długiem publicznym;
rozliczenia z bud etem Unii Europejskiej.
Rozdział 2. Organizacja sektora finansów publicznych
Art. 6.

Sektor finansów publicznych tworz :
1) organy władzy publicznej;
2) organy kontroli pa stwowej i ochrony prawa, s dy i trybunały;
3) organy administracji rz dowej;
4) jednostki samorz du terytorialnego oraz ich zwi zki;
5) jednostki bud etowe;
6) agencje wykonawcze;
7) pa stwowe fundusze celowe;
8) uczelnie publiczne;
9) pa stwowe i samorz dowe instytucje kultury;
10) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
11) Narodowy Fundusz Zdrowia;
12) Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne;
13) inne pa stwowe lub samorz dowe osoby prawne, których zadania s
okre lone ustawowo i s finansowane ze rodków publicznych, z
wył czeniem jednostek badawczo-rozwojowych, przedsi biorstw, banków
i spółek prawa handlowego.
Art. 7.
Sektor finansów publicznych dzieli si na podsektory:
1)

rz dowy, obejmuj cy organy władzy publicznej, organy kontroli
pa stwowej i ochrony prawa, s dy i trybunały, organy administracji
rz dowej, Polsk Akademi Nauk i jej jednostki organizacyjne oraz
jednostki wymienione w art. 6 pkt 5-11 i 13, dla których organem
zało ycielskim lub nadzoruj cym jest organ administracji rz dowej albo
inna jednostka zaliczana do podsektora rz dowego;

2)

samorz dowy, obejmuj cy jednostki samorz du terytorialnego, ich organy
oraz zwi zki i jednostki wymienione w art. 6 pkt 5, 9, 10 i 13, dla których
organem zało ycielskim lub nadzoruj cym jest jednostka samorz du
terytorialnego;

3)

ubezpiecze społecznych, obejmuj cy Zakład Ubezpiecze Społecznych i
Kas Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarz dzane przez nie
fundusze.
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Art. 8.
1.

Jednostki bud etowe, agencje wykonawcze i pa stwowe fundusze celowe
działaj na zasadach okre lonych w niniejszej ustawie.

2.

Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 6 pkt 8 –
13, działaj na podstawie odr bnych ustaw, stanowi cych podstaw ich
utworzenia, stosuj c odnosz ce si do nich przepisy niniejszej ustawy.
Rozdział 3. Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów
publicznych
Art. 9.

Jednostki sektora finansów publicznych mog by tworzone w formach
okre lonych w niniejszym rozdziale oraz na podstawie odr bnych ustaw jako
pa stwowe lub samorz dowe osoby prawne.
Art. 10.
1.

2.

3.
4.
5.

Jednostkami bud etowymi s takie jednostki organizacyjne sektora
finansów publicznych, które pokrywaj swoje wydatki bezpo rednio
z bud etu, a pobrane dochody odprowadzaj na rachunek odpowiednio
dochodów bud etu pa stwa albo bud etu jednostki samorz du
terytorialnego.
Jednostka bud etowa działa na podstawie statutu okre laj cego
w szczególno ci jej nazw , siedzib i przedmiot działalno ci, w tym
działalno ci podstawowej.
Jednostka bud etowa prowadzi gospodark finansow według zasad
okre lonych w ustawie.
Podstaw gospodarki finansowej jednostki bud etowej jest plan dochodów
i wydatków, zwany dalej "planem finansowym jednostki bud etowej".
Plan finansowy jednostki bud etowej ustala kierownik jednostki
bud etowej na zasadach okre lonych w niniejszej ustawie.
Art. 11.

1.

2.
3.

Jednostki bud etowe, z zastrze eniem odr bnych przepisów, tworz , ł cz ,
przekształcaj w inn form organizacyjno-prawn i likwiduj :
1) ministrowie, kierownicy urz dów centralnych, wojewodowie oraz
inne organy działaj ce na podstawie odr bnych przepisów pa stwowe jednostki bud etowe;
2) organy stanowi ce jednostek samorz du terytorialnego - gminne,
powiatowe lub wojewódzkie jednostki bud etowe.
Tworz c jednostk bud etow organ, o którym mowa w ust. 1, nadaje jej
statut oraz okre la mienie przekazywane tej jednostce w zarz d.
Likwiduj c jednostk bud etow organ, o którym mowa w ust. 1, okre la
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4.
5.
6.
7.

przeznaczenie mienia znajduj cego si w u ytkowaniu jednostki;
w przypadku pa stwowej jednostki bud etowej decyzja o przeznaczeniu
tego mienia jest podejmowana w porozumieniu z ministrem wła ciwym do
spraw Skarbu Pa stwa.
Nale no ci i zobowi zania likwidowanej jednostki bud etowej przejmuje
organ, który podj ł decyzj o likwidacji, z zastrze eniem ust. 7.
Przepis ust. 3 stosuje si odpowiednio do ł czenia jednostek bud etowych.
Przekształcenie jednostki bud etowej w jednostk o innej formie
organizacyjno-prawnej wymaga uprzednio jej likwidacji.
Nale no ci i zobowi zania jednostki bud etowej likwidowanej w celu
przekształcenia w jednostk o innej formie organizacyjno-prawnej mo e
przej utworzona jednostka.
Art. 12.

1.

Agencja wykonawcza jest szczególn jednostk sektora finansów
publicznych, powoływan ustawowo dla realizacji zada publicznych.

2.

Agencja wykonawcza posiada osobowo

prawn .

Art. 13.
1.

Agencja wykonawcza działa na podstawie odr bnej ustawy tworz cej
agencj oraz statutu.

2. Ustawa, o której mowa w ust. 1, okre la w szczególno ci:
1)

organ administracji rz dowej sprawuj cy nadzór nad agencj
wykonawcz ;

2)

cel i zadania agencji wykonawczej;

3)

organ agencji wykonawczej;

4)

rodzaje przychodów i ich przeznaczenie;

5)

zasady gospodarki finansowej agencji wykonawczej.

3.

Organ wła ciwy nadaje, w drodze rozporz dzenia, statut agencji
wykonawczej, kieruj c si zakresem zada agencji wykonawczej oraz
potrzeb zapewnienia sprawnego jej funkcjonowania.

4.

Statut, o którym mowa w ust. 1, okre la w szczególno ci:
1) organizacj wewn trzn agencji wykonawczej;
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tryb działania jej organów;

3)

zasady udzielania pełnomocnictw;

4)

system kontroli wewn trznej i audytu wewn trznego.

Projekt ustawy o finansach publicznych – z dnia 3 kwietnia 2007 r.

Art. 14.
1.

Podstaw gospodarki finansowej agencji wykonawczej jest roczny plan
finansowy, obejmuj cy w szczególno ci:
1)

przychody, w tym dotacje z bud etu;

2)

koszty, w tym wynagrodzenia wraz ze składkami naliczanymi od
wynagrodze ;

3)

wynik finansowy.

2.

Projekt rocznego planu finansowego agencji wykonawczej ustalany jest
w porozumieniu z organem nadzoruj cym agencj wykonawcz i
przekazywany Ministrowi Finansów, w trybie okre lonym w przepisach
dotycz cych prac nad projektem ustawy bud etowej.

3.

W ramach planu finansowego, o którym mowa w ust. 1, sporz dza si
plan finansowy dochodów i wydatków agencji wykonawczej
ujmowanych w terminie ich zapłaty.

4.

Dochody i wydatki uj te w planie finansowym, o którym mowa w ust. 3
powinny by
zrównowa one. W przypadku przej ciowego
niezrównowa enia wymagana jest zgoda organu nadzoruj cego agencj
wykonawcz wydana w porozumieniu z Ministrem Finansów.
Art. 15.

1.

Agencja wykonawcza mo e otrzymywa dotacje z bud etu, w zakresie
okre lonym w ustawie, o której mowa w art. 13 ust.1.

2.

Agencja wykonawcza mo e dokonywa lokat okresowo wolnych
rodków finansowych, z wyj tkiem rodków pochodz cych z dotacji z
bud etu.

3.

Agencja wykonawcza w celu zaci gni cia zobowi zania, którego warto
przewy sza 30% przychodów planowanych na dany rok, z wył czeniem
dotacji, jest zobowi zana uzyska zgod organu nadzoruj cego agencj
wykonawcz , działaj cego w porozumieniu z Ministrem Finansów.
Art. 16.

1.

Agencja wykonawcza jest obowi zana corocznie wpłaca na rachunek
bud etu pa stwa nadwy k rodków finansowych.

2.

Nadwy k , o której mowa w ust. 1 agencja wykonawcza przekazuje do
dnia 30 czerwca roku nast puj cego po roku, w którym nadwy ka
powstała.

3.

Minister nadzoruj cy agencj wykonawcz w porozumieniu z Ministrem
Finansów okre li, w drodze rozporz dzenia, sposób ustalania nadwy ki, o
której mowa w ust. 1, kieruj c si zapewnieniem ci gło ci finansowania
zada agencji.
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4.

Do zobowi za agencji wykonawczej, o których mowa w ust. 1, maj
zastosowanie przepisy Ordynacja podatkowa.
Art. 17.

1.

Pa stwowym funduszem celowym jest fundusz powołany ustawowo,
którego przychody pochodz ze rodków publicznych, a wydatki s
przeznaczone na realizacj wyodr bnionych zada . Pa stwowy fundusz
celowy nie mo e posiada osobowo ci prawnej.

2.

Pa stwowe fundusze celowe tworzy si i znosi na mocy ustaw.

3.

W ustawie tworz cej pa stwowy fundusz celowy okre la si :
1)

ródła dochodów publicznych, stanowi ce przychody funduszu;

2)

zadania pa stwowe realizowane przez fundusz;

3)

organ administracji rz dowej sprawuj cy nadzór nad funduszem
oraz dysponenta rodków funduszu;

4)

struktur organizacyjn funduszu, je li wyodr bnieniu finansowemu
towarzyszy wyodr bnienie organizacyjne;

5)

zasady gospodarki finansowej funduszu.

4.

W przypadkach i w zakresie okre lonych w ustawie, o której mowa
w ust. 3 pa stwowe fundusze celowe mog otrzymywa dotacje z bud etu
pa stwa.

5.

Do pa stwowych funduszy celowych nie zalicza si funduszy, których
jedynym ródłem przychodów, z wył czeniem odsetek od rachunku
bankowego, spadków, zapisów i darowizn w formie pieni nej, jest dotacja
z bud etu pa stwa.

6.

Podstaw gospodarki finansowej pa stwowego funduszu celowego jest
roczny plan finansowy.

7.

Wydatki pa stwowego funduszu celowego mog by dokonywane, z
zastrze eniem ust. 8, tylko w ramach posiadanych rodków finansowych
obejmuj cych bie ce przychody, w tym dotacje z bud etu pa stwa oraz
pozostało ci rodków z okresów poprzednich.

8.

Minister nadzoruj cy pa stwowy fundusz celowy lub dysponuj cy nim,
w porozumieniu z Ministrem Finansów okre la, w drodze rozporz dzenia,
szczegółowe zasady gospodarki finansowej pa stwowego funduszu
celowego w zakresie nieuregulowanym ustaw tworz c fundusz,
z uwzgl dnieniem przepisów niniejszej ustawy.
Rozdział 4. rodki, dochody i wydatki publiczne
Art. 18.

1.
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1)
2)

2.

dochody publiczne;
rodki pochodz ce z bud etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ce
zwrotowi rodki z pomocy udzielonej przez pa stwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
3) rodki pochodz ce ze ródeł zagranicznych, niepodlegaj ce zwrotowi,
inne ni wymienione w pkt 2;
4) przychody bud etu pa stwa i bud etów jednostek samorz du
terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych
pochodz ce:
a) ze sprzeda y papierów warto ciowych oraz z innych operacji
finansowych,
b) z prywatyzacji maj tku Skarbu Pa stwa oraz maj tku jednostek
samorz du terytorialnego,
c) ze spłat po yczek udzielonych ze rodków publicznych,
d) z otrzymanych po yczek i kredytów;
5) przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodz ce
z prowadzonej przez nie działalno ci oraz pochodz ce z innych
ródeł.
Dochodami publicznymi s :
1) daniny publiczne, do których zalicza si : podatki, składki, opłaty oraz
inne wiadczenia pieni ne, których obowi zek ponoszenia na rzecz
pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego, funduszy celowych oraz
innych jednostek sektora finansów publicznych wynika z odr bnych
ustaw ni ustawa bud etowa, zwanych dalej "odr bnymi ustawami";
2) inne dochody nale ne, na podstawie odr bnych ustaw, bud etowi
pa stwa, jednostkom samorz du terytorialnego oraz innym
jednostkom sektora finansów publicznych;
3) wpływy ze sprzeda y wyrobów i usług wiadczonych przez jednostki
sektora finansów publicznych;
4) dochody z mienia jednostek sektora finansów publicznych, do których
zalicza si w szczególno ci:
a) wpływy z umów najmu, dzier awy i innych umów o podobnym
charakterze,
b) odsetki od rodków na rachunkach bankowych,
c) odsetki od udzielonych po yczek i od posiadanych papierów
warto ciowych,
d) dywidendy z tytułu posiadanych praw maj tkowych;

5)
6)
7)
8)

spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej na rzecz jednostek
sektora finansów publicznych;
odszkodowania nale ne jednostkom sektora finansów publicznych;
kwoty uzyskane przez jednostki sektora finansów publicznych z tytułu
udzielonych por cze i gwarancji;
dochody ze sprzeda y maj tku, rzeczy i praw, niestanowi ce
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3.

4.

przychodów w rozumieniu ust. 1 pkt 4 lit. a i b;
9) inne dochody nale ne jednostkom sektora finansów publicznych
okre lone w odr bnych ustawach lub umowach mi dzynarodowych.
Do rodków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza si :
1) rodki przeznaczone na realizacj programów przedakcesyjnych;
2) rodki pochodz ce z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno ci i
Europejskiego Funduszu Rybołówstwa;
3) rodki:
a) Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja
Gwarancji",
b) Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,
c) Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów
Wiejskich;
4) niepodlegaj ce zwrotowi rodki z pomocy udzielonej przez pa stwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA):
a) Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
b) Mechanizmu
Finansowego
Europejskiego
Obszaru
Gospodarczego,
c) Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego;
5) inne rodki.
Rada Ministrów mo e okre li , w drodze rozporz dzenia, wykaz rodków
publicznych niezaliczanych do rodków, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 5,
bior c pod uwag ródło pochodzenia, przeznaczenie oraz beneficjentów
tych rodków.
Art. 19.

1.

2.
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rodki publiczne przeznacza si na:
1) wydatki publiczne;
2) rozchody publiczne, w tym na rozchody bud etu pa stwa i bud etów
jednostek samorz du terytorialnego.
Rozchodami publicznymi s :
1) spłaty otrzymanych po yczek i kredytów;
2) wykup papierów warto ciowych;
3) udzielone po yczki;
4) płatno ci wynikaj ce z odr bnych ustaw, których
ródłem
finansowania s przychody z prywatyzacji maj tku Skarbu Pa stwa
lub maj tku jednostek samorz du terytorialnego;
5) inne operacje finansowe zwi zane z zarz dzaniem długiem
publicznym i płynno ci .
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Art. 20.
1.

2.

Dodatnia ró nica mi dzy dochodami publicznymi a wydatkami
publicznymi, ustalona dla okresu rozliczeniowego, stanowi nadwy k
sektora finansów publicznych, za ujemna ró nica jest deficytem sektora
finansów publicznych.
Dochody publiczne i wydatki publiczne oraz nadwy k lub deficyt sektora
finansów publicznych ustala si po wyeliminowaniu przepływów
finansowych pomi dzy jednostkami tego sektora.
Art. 21.

Ze rodków publicznych nie mo na tworzy fundacji na podstawie ustawy z
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z pó n.
zm. 5)).

Dział II. Zasady finansów publicznych
Rozdział 1. Zasady ogólne
Art. 22.
1.
2.

3.

Sposób gromadzenia rodków publicznych z poszczególnych tytułów
okre laj odr bne ustawy.
rodki publiczne pochodz ce z poszczególnych tytułów nie mog by
przeznaczane na finansowanie imiennie wymienionych wydatków, chyba
e odr bna ustawa stanowi inaczej.
Ograniczenia wynikaj cego z ust. 2 nie stosuje si do:
1) wydatków finansowanych z kredytów udzielonych przez
mi dzynarodowe instytucje finansowe;
2) wydatków finansowanych ze rodków pochodz cych z bud etu Unii
Europejskiej;
3) wydatków finansowanych ze rodków pochodz cych ze ródeł
zagranicznych, niepodlegaj cych zwrotowi;
4) jednostek
prowadz cych
działalno
gospodarcz ,
agencji
wykonawczych i innych pa stwowych osób prawnych.
Art. 23.

1.
2.

Prawo realizacji zada finansowanych ze rodków publicznych przysługuje
ogółowi podmiotów, chyba e odr bne ustawy stanowi inaczej.
Podmiot wnioskuj cy o przyznanie rodków publicznych na realizacj
wyodr bnionego zadania powinien przedstawi ofert wykonania zgodnie

5)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121,
poz. 769, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2005 r. Nr 167,
poz. 1398 i Nr 175, poz. 1462.
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z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantuj c
w sposób efektywny, oszcz dny i terminowy.

wykonanie zadania

Art. 24.
1.

2.
3.

4.

Wydatki publiczne mog by ponoszone na cele i w wysoko ciach
ustalonych w ustawie bud etowej, uchwale bud etowej jednostki
samorz du terytorialnego lub w planie finansowym jednostki sektora
finansów publicznych.
Jednostki sektora finansów publicznych dokonuj wydatków zgodnie
z przepisami dotycz cymi poszczególnych rodzajów wydatków.
Wydatki publiczne powinny by dokonywane:
1) w sposób celowy i oszcz dny, z zachowaniem zasady uzyskiwania
najlepszych efektów z danych nakładów;
2) w sposób celowy, z zachowaniem zasady optymalnego doboru metod
i rodków dla osi gni cia zało onych celów;
3) w sposób umo liwiaj cy terminow realizacj zada ;
4) w wysoko ci i terminach wynikaj cych z wcze niej zaci gni tych
zobowi za .
Jednostki sektora finansów publicznych zawieraj umowy, których
przedmiotem s usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach
okre lonych w przepisach o zamówieniach publicznych.
Art. 25.

1.

2.

Jednostki sektora finansów publicznych mog zaci ga zobowi zania do
sfinansowania w danym roku do wysoko ci wynikaj cej z planu wydatków
lub kosztów jednostki, pomniejszonej o wydatki na wynagrodzenia
i uposa enia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, inne
składki i opłaty obligatoryjne oraz płatno ci wynikaj ce z zobowi za
zaci gni tych w latach poprzednich.
Dysponent cz ci bud etowej lub zarz d jednostki samorz du
terytorialnego mo e ustali dla podległych lub nadzorowanych jednostek
dodatkowe ograniczenia zaci gania zobowi za b d dokonywania
wydatków.
Art. 26.

Jednostki sektora finansów publicznych, z wył czeniem jednostek, o których
mowa w art. 6 pkt 4, nie mog obejmowa lub nabywa udziałów lub akcji w
spółkach oraz nabywa obligacji emitowanych przez podmioty inne ni Skarb
Pa stwa lub jednostki samorz du terytorialnego, a tak e udziałów w
spółdzielniach – chyba, e ustawa, na podstawie której prowadzona jest
gospodarka finansowa jednostki, przewiduje tak mo liwo .
Art. 27.
Jednostki sektora finansów publicznych, z wył czeniem jednostek, o których
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mowa w art. 6 pkt 1 – 3 i 5 - 6, mog lokowa wolne rodki:
1) w skarbowych papierach warto ciowych;
2) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorz du terytorialnego;
3) na rachunkach bankowych w bankach maj cych siedzib na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 28.
Przedstawiane Radzie Ministrów projekty aktów prawnych, których skutkiem
finansowym mo e by zwi kszenie wydatków lub zmniejszenie dochodów
jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielko ci wynikaj cych
z obowi zuj cych przepisów, wymagaj okre lenia wysoko ci tych skutków
oraz wskazania ródeł ich sfinansowania.
Art. 29.
1.

Pa stwowe osoby prawne zaliczone do sektora finansów publicznych,
sporz dzaj plany finansowe zgodnie z przepisami stanowi cymi podstaw
ich utworzenia, z uwzgl dnieniem przepisów niniejszej ustawy.

2.

Jednostki, o których mowa w ust. 1, wyodr bniaj w planach finansowych:
1)
2)

przychody własne;
dotacje z bud etu pa stwa lub bud etów jednostek samorz du
terytorialnego;
3) koszty, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
b) płatno ci odsetkowe wynikaj ce z zaci gni tych zobowi za ,
c)
maj tkowe,
d) zakup towarów i usług,
e)
rodki przekazane innym podmiotom, w tym ze rodków
unijnych;
4) stan nale no ci i zobowi za na pocz tek i koniec roku.
Art. 30.

1.

2.

Jednostki podsektora rz dowego, o których mowa w art. 6 pkt 13,
sporz dzaj projekty rocznych planów finansowych, zgodnie z przepisami
stanowi cymi podstaw ich utworzenia, z uwzgl dnieniem przepisów
niniejszej ustawy.
Projekty, o których mowa w ust. 1, s przekazywane Ministrowi Finansów
w trybie i terminach okre lonych w rozporz dzeniu wydanym na
podstawie art. 105 ust. 5.
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Art. 31.
1.

2.
3.

Zamieszczenie w bud ecie pa stwa dochodów z okre lonych ródeł lub
wydatków na okre lone cele nie stanowi podstawy roszcze b d
zobowi za prawnych pa stwa wobec osób trzecich ani roszcze b d
zobowi za prawnych tych osób wobec pa stwa.
Przepisu ust. 1 nie stosuje si do wydatków bud etu pa stwa na subwencje
dla jednostek samorz du terytorialnego.
Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio do bud etów jednostek samorz du
terytorialnego.
Art. 32.

1.

2.

3.

Uj te w bud ecie pa stwa, bud etach jednostek samorz du terytorialnego
i planach finansowych jednostek bud etowych:
1) dochody – stanowi prognozy ich wielko ci;
2) wydatki oraz rozchody – stanowi nieprzekraczalny limit.
Uj te w rocznych planach finansowych jednostek sektora finansów
publicznych:
1) przychody – stanowi prognozy ich wielko ci;
2) koszty– mog ulec zwi kszeniu, je eli:
a) zrealizowano przychody własne wy sze od prognozowanych,
b) zwi kszenie kosztów nie spowoduje zwi kszenia dotacji
z bud etu oraz nie zmniejszy zysków albo planowanego stanu
rodków obrotowych na dzie 31 grudnia roku obj tego
planowaniem.
Zmiany przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 2, wymagaj
dokonania zmian w rocznym planie finansowym.
Art. 33.

1.
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Nale no ci pieni ne, do których nie stosuje si przepisów Ordynacji
podatkowej, przypadaj ce pa stwowym jednostkom bud etowym,
i pa stwowym funduszom celowym, mog by umarzane w cało ci lub
w cz ci, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty, z zastrze eniem
ust. 7, gdy:
1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiaj c adnego maj tku lub
pozostawiła ruchomo ci niepodlegaj ce egzekucji na podstawie
odr bnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego
u ytku domowego, których ł czna warto nie przekracza kwoty
stanowi cej wysoko 6.000 zł;
2) osoba prawna - została wykre lona z wła ciwego rejestru osób
prawnych przy jednoczesnym braku maj tku, z którego mo na by
egzekwowa nale no , a odpowiedzialno z tytułu nale no ci nie
przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie,
e w post powaniu
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

egzekucyjnym nie uzyska si kwoty wy szej od kosztów dochodzenia
i egzekucji tej nale no ci lub post powanie egzekucyjne okazało si
nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadaj ca osobowo ci prawnej uległa
likwidacji.
W przypadku gdy oprócz dłu nika głównego s zobowi zane inne osoby,
umarzanie nale no ci, o których mowa w ust. 1, maj cych charakter
cywilnoprawny, mo e nast pi tylko wtedy, gdy warunki umarzania
zachodz wobec wszystkich zobowi zanych.
W
przypadkach
uzasadnionych
wzgl dami
społecznymi
lub
gospodarczymi, w szczególno ci mo liwo ciami płatniczymi dłu nika oraz
uzasadnionym interesem Skarbu Pa stwa, na wniosek dłu nika, mog
zosta odroczone terminy spłaty cało ci lub cz ci nale no ci albo
rozło ona płatno cało ci lub cz ci nale no ci na raty.
Do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat nale no ci,
o których mowa w ust. 1, s uprawnieni:
1) minister wła ciwy do spraw Skarbu Pa stwa - w odniesieniu do nale no ci Skarbu Pa stwa o charakterze cywilnoprawnym, wynikaj cych
ze stosunków prawnych, w zakresie których jest on wła ciwy;
2) kierownik pa stwowej jednostki bud etowej - w odniesieniu do
pozostałych nale no ci przypadaj cych tym jednostkom bud etowej,
je eli warto nale no ci głównej nie przekracza kwoty 40.000 zł;
3) dysponent funduszu - w odniesieniu do nale no ci pa stwowego
funduszu celowego;
4) dysponent główny - w pozostałych wypadkach.
Umorzenie nale no ci oraz odroczenie terminu spłaty cało ci lub cz ci
nale no ci albo rozło enie płatno ci cało ci lub cz ci nale no ci na raty
nast puje:
1) w odniesieniu do nale no ci o charakterze administracyjno-prawnym na podstawie decyzji administracyjnej uprawnionego organu;
2) w odniesieniu do nale no ci o charakterze cywilnoprawnym - na
podstawie przepisów prawa cywilnego, w formie pisemnej.
Przepisy ust. 1-5 stosuje si odpowiednio do umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłat odsetek od tych nale no ci oraz do umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty spłat innych nale no ci ubocznych.
Przepisów ust. 1-6 nie stosuje si do nale no ci, których umarzanie spłaty,
odraczania spłaty oraz rozkładania na raty okre laj odr bne przepisy.
Przepisów ust. 1 nie stosuje si do nale no ci zwi zanych z realizacj
programów operacyjnych, projektów i zada finansowanych z udziałem
rodków, o których mowa w art. 18 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5.
Egzekucja nale no ci, o których mowa w ust. 1, z wyj tkiem nale no ci
o charakterze cywilnoprawnym, nast puje w trybie i na zasadach
okre lonych w przepisach o post powaniu egzekucyjnym w administracji.
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Art. 34.
1.

2.

3.

W przypadkach uzasadnionych wa nym interesem dłu nika lub interesem
publicznym nale no ci pieni ne, do których nie stosuje si przepisów
Ordynacji podatkowej, przypadaj ce jednostce samorz du terytorialnego
lub jej jednostkom organizacyjnym mog by umarzane, a ich spłata
odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach okre lonych przez organ
stanowi cy, z zastrze eniem ust. 3.
Organ stanowi cy jednostki samorz du terytorialnego okre li szczegółowe
zasady, sposób i tryb udzielania ulg, o których mowa w ust. 1, oraz wska e
organ lub osob do tego uprawnion .
Do przypadaj cych jednostkom samorz du terytorialnego nale no ci
pieni nych z tytułu realizacji zada z zakresu administracji rz dowej oraz
innych zada zleconych jednostkom samorz du terytorialnego ustawami,
stosuje si przepisy art. 33, z tym e uprawnienia kierownika pa stwowej
jednostki bud etowej przysługuj :
1)

do kwoty 40 000 zł - zarz dowi jednostki samorz du terytorialnego;

2)

ponad kwot 40 000zł - organowi stanowi cemu.
Rozdział 2. Jawno

i przejrzysto

finansów publicznych

Art. 35.
1.

Gospodarka rodkami publicznymi jest jawna.

2.

Przepisu ust. 1 nie stosuje si do rodków publicznych, których
pochodzenie lub przeznaczenie zostało uznane za informacj niejawn na
podstawie odr bnych przepisów lub je eli wynika to z umów
mi dzynarodowych.
Art. 36.

1.

Zasada jawno ci gospodarowania rodkami publicznymi jest realizowana
przez:
1)

2)

3)
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jawno
debaty bud etowej w Sejmie i Senacie oraz debat
bud etowych w organach stanowi cych jednostek samorz du
terytorialnego;
jawno debaty nad sprawozdaniem z wykonania bud etu pa stwa
w Sejmie i debat nad sprawozdaniami z wykonania bud etów
jednostek samorz du terytorialnego;
podawanie do publicznej wiadomo ci:
a) kwot dotacji udzielanych z bud etu pa stwa i bud etów
jednostek samorz du terytorialnego,
b) kwot dotacji udzielanych przez pa stwowe fundusze celowe,
c) zbiorczych danych dotycz cych finansów publicznych,
d) informacji o wykonaniu bud etu pa stwa za okresy miesi czne;
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4)

2.

3.

podawanie do publicznej wiadomo ci przez jednostki sektora
finansów publicznych informacji dotycz cych:
a) zakresu zada lub usług, wykonywanych lub wiadczonych przez
jednostk oraz wysoko ci rodków publicznych, przekazanych na
ich realizacj ,
b) zasad i warunków
wiadczenia usług dla podmiotów
uprawnionych,
c) zasad odpłatno ci za wiadczone usługi;
5) zapewnianie radnym dost pu do:
a) dowodów ksi gowych i dokumentów inwentaryzacyjnych –
z zachowaniem przepisów o rachunkowo ci oraz o ochronie
danych osobowych,
b) informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli gospodarki
finansowej;
6) udost pnianie przez Narodowy Fundusz Zdrowia informacji
o przychodach i kosztach oraz o wiadczeniodawcach realizuj cych
wiadczenia zdrowotne, z którymi ten Fundusz zawarł umowy,
o zakresie przedmiotowym tych umów oraz o sposobie ustalania ceny
za zamówione wiadczenia;
7) udost pnianie przez jednostki sektora finansów publicznych wykazu
podmiotów spoza sektora finansów publicznych, którym ze rodków
publicznych została udzielona dotacja, dofinansowanie realizacji
zadania lub po yczka, albo umorzona nale no wobec jednostki
sektora finansów publicznych;
8) udost pnianie corocznych sprawozda
dotycz cych finansów
i działalno ci jednostek organizacyjnych nale cych do sektora
finansów publicznych;
9) podejmowanie, w głosowaniu jawnym, uchwał organów stanowi cych
jednostek samorz du terytorialnego dotycz cych gospodarowania
rodkami publicznymi.
Minister Finansów ogłasza w Dzienniku Urz dowym Rzeczypospolitej
Polskiej "Monitor Polski" sprawozdanie z wykonania ustawy bud etowej
przyj te przez Rad Ministrów.
Klauzule umowne dotycz ce wył czenia jawno ci ze wzgl du na
tajemnic handlow w umowach zawieranych przez jednostki sektora
finansów publicznych lub inne podmioty, o ile wynikaj ce z umowy
zobowi zanie jest realizowane ze rodków publicznych, uwa a si za
niezastrze one, z wył czeniem informacji technicznych w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
przedsi biorca podj ł niezb dne działania w celu ich zachowania
w tajemnicy.
Art. 37.

1.

Minister Finansów podaje do publicznej wiadomo ci zbiorcze dane
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2.

3.

4.
5.

dotycz ce:
1) dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, zobowi za i
nale no ci, gwarancji i por cze jednostek podsektora rz dowego;
2) wykonania bud etu pa stwa za okresy miesi czne, w tym kwot
deficytu lub nadwy ki.
Minister Finansów podaje do publicznej wiadomo ci, w terminie, o którym
mowa w art. 39, informacje obejmuj ce wykaz udzielonych przez Skarb
Pa stwa por cze i gwarancji, wskazuj c osoby prawne i fizyczne oraz
jednostki organizacyjne nieposiadaj ce osobowo ci prawnej, których te
por czenia i gwarancje dotycz .
Minister Finansów podaje do publicznej wiadomo ci wykaz osób
prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadaj cych
osobowo ci prawnej, którym umorzono zaległo ci podatkowe, odsetki za
zwłok lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewy szaj cej 5.000 zł, wraz
ze wskazaniem wysoko ci umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
w terminie 3 miesi cy od dnia wydania przez naczelnika urz du
skarbowego lub dyrektora izby skarbowej oraz naczelnika urz du celnego
lub dyrektora izby celnej decyzji, o których mowa w art. 67a § 1 pkt 3,
art. 67b, art. 67c § 2 oraz w art. 67d Ordynacji podatkowej.
Podanie do publicznej wiadomo ci wykazu, o którym mowa w ust. 3, nie
narusza przepisów o tajemnicy skarbowej.
Rada Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia, sposób ustalania kwot
oraz sposób podawania do publicznej wiadomo ci wykazu, o którym mowa
w ust. 3, a tak e organy obowi zane do przekazywania Ministrowi
Finansów danych umo liwiaj cych sporz dzenie tego wykazu i termin ich
przekazywania, uwzgl dniaj c rodzaje podmiotów, których informacje
dotycz oraz termin podawania przez Ministra Finansów wykazu do
publicznej wiadomo ci.
Art. 38.

Zarz d jednostki samorz du terytorialnego podaje do publicznej wiadomo ci
w terminie:
1) do ko ca miesi ca nast puj cego po zako czeniu kwartału - kwartaln
informacj o wykonaniu bud etu jednostki samorz du terytorialnego,
w tym kwot deficytu lub nadwy ki;
2) o którym mowa w art. 39 - informacj obejmuj c :
a) wykonanie bud etu jednostki samorz du terytorialnego w poprzednim
roku bud etowym, w tym kwot deficytu lub nadwy ki,
b) kwot wykorzystanych rodków pochodz cych z bud etu Unii
Europejskiej,
c) kwot zobowi za , o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 4,
d) kwoty dotacji otrzymanych z bud etów jednostek samorz du
terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom
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samorz du terytorialnego,
e) wykaz udzielonych por cze
i gwarancji, z wymienieniem
podmiotów, których gwarancje i por czenia dotycz ,
f) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadaj cych osobowo ci prawnej, którym w zakresie podatków
lub opłat udzielono ulg, odrocze , umorze lub rozło ono spłat na
raty w kwocie przewy szaj cej 500 zł, wraz ze wskazaniem
wysoko ci umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
g) wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy
publicznej.
Art. 39.
Minister Finansów ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, za rok bud etowy, w terminie do
dnia 31 maja roku nast pnego:
1) kwot i relacje do produktu krajowego brutto:
a) pa stwowego długu publicznego,
b) długu Skarbu Pa stwa;
2) kwot niewymagalnych zobowi za z tytułu por cze i gwarancji
udzielonych przez jednostki sektora finansów publicznych;
3) kwot niewymagalnych zobowi za z tytułu por cze i gwarancji
udzielonych przez Skarb Pa stwa.
Art. 40.
1.

Dochody publiczne, wydatki publiczne, przychody, o których mowa
w art. 18 ust. 1 pkt 5, oraz rodki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3,
klasyfikuje si , z zastrze eniem ust. 2, według:
1)
2)

2.

działów i rozdziałów - okre laj cych rodzaj działalno ci;
paragrafów - okre laj cych rodzaj dochodu, przychodu lub wydatku
oraz rodków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3.
Wydatki publiczne klasyfikuje si równie według dodatkowej klasyfikacji
dotycz cej obszarów, kategorii i podkategorii wydatków strukturalnych.

3.

Przychody, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 4, oraz rozchody, o których
mowa w art. 19 ust. 2, klasyfikuje si według paragrafów okre laj cych
ródło przychodu lub rodzaj rozchodu.

4.

Minister Finansów okre li, w drodze rozporz dzenia:
1)

2)

szczegółow
klasyfikacj
dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów oraz rodków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3,
z uwzgl dnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalno ci;
szczegółow klasyfikacj wydatków strukturalnych, o których mowa
w ust. 2, uwzgl dniaj c potrzeb identyfikacji wydatków o charakterze strukturalnym, ponoszonych przez jednostki sektora finansów
publicznych.
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5.

Minister Finansów mo e okre li w rozporz dzeniu, o którym mowa
w ust. 4 pkt 1, klasyfikacj wydatków o wi kszej szczegółowo ci ni
okre lona w ust. 1 dla zada z zakresu bezpiecze stwa wewn trznego
i zewn trznego.
Art. 41.

1.

Plany kont dla bud etu pa stwa, bud etów jednostek samorz du
terytorialnego, jednostek bud etowych, pa stwowych funduszy celowych
oraz pa stwowych jednostek bud etowych maj cych siedzib poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinny uwzgl dnia zasady
okre lone
w
przepisach
o
rachunkowo ci
i
standardach
mi dzynarodowych, z tym e:
1)

2.

dochody i wydatki ujmuje si w terminie ich zapłaty, niezale nie od
rocznego bud etu, którego dotycz ;
2) ujmuje si równie wszystkie etapy rozlicze poprzedzaj ce płatno
dochodów i wydatków, a w zakresie wydatków i kosztów - tak e
zaanga owanie rodków;
3) odsetki od nieterminowych płatno ci nalicza si i ewidencjonuje nie
pó niej ni na koniec ka dego kwartału;
4) przeszacowania warto ci aktywów i pasywów dewizowych według
bie cych kursów walutowych dokonuje si nie pó niej ni na koniec
kwartału;
5) zobowi zania wycenia si według warto ci emisyjnej powi kszonej
o narosłe kwoty z tytułu oprocentowania;
6) nale no ci i zobowi zania nominowane w walutach obcych wycenia
si równie według bie cych kursów walutowych.
Szczególne zasady rachunkowo ci dla jednostek, o których mowa w ust. 1,
dotycz :
1)
2)

3.

ewidencji wykonania bud etu;
ewidencji aktywów trwałych stanowi cego własno Skarbu Pa stwa
lub jednostek samorz du terytorialnego;
3) wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów;
4) sporz dzania sprawozda
finansowych oraz odbiorców tych
sprawozda .
Minister Finansów okre li:
1)
2)
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w drodze rozporz dzenia - szczególne zasady rachunkowo ci oraz
plany kont, o których mowa w ust. 1;
w drodze zarz dzenia - zasady rachunkowo ci oraz plany kont dla
organów podatkowych, podległych Ministrowi Finansów, w zakresie
poboru i rozliczenia podatków, opłat oraz innych niepodatkowych
nale no ci bud etowych, do których ustalania lub okre lania
uprawnione s organy podatkowe
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- uwzgl dniaj c przejrzysto
planów kont, charakter działalno ci
prowadzonej przez te jednostki oraz wymogi wynikaj ce z przepisów
o rachunkowo ci.
Art. 42.
1.

Jednostki sektora finansów publicznych sporz dzaj
z wykonania procesów, o których mowa w art. 5.

sprawozdania

2.

Minister Finansów, po zasi gni ciu opinii Prezesa Głównego Urz du
Statystycznego, okre li, w drodze rozporz dzenia:
1)

3.

rodzaje, formy, terminy i sposoby sporz dzania sprawozda :
a) z wykonania bud etów jednostek samorz du terytorialnego,
b) z wykonania planów finansowych jednostek bud etowych,
c) agencji wykonawczych,
d) pa stwowych funduszy celowych,
e) w zakresie nale no ci i zobowi za , w tym pa stwowego długu
publicznego, jednostek, o których mowa w lit. a-d, oraz por cze
i gwarancji udzielonych przez jednostki samorz du
terytorialnego,
f) o stanie rodków finansowych na rachunkach bankowych
jednostek samorz du terytorialnego;
2) jednostki obowi zane do sporz dzania poszczególnych rodzajów
sprawozda , o których mowa w pkt 1, oraz odbiorców tych
sprawozda ;
3) rodzaje i zasady sporz dzania sprawozda w zakresie zobowi za
wynikaj cych
z
umów
partnerstwa
publiczno-prywatnego
zawieranych na podstawie odr bnych przepisów przez podmioty
sektora finansów publicznych.
Minister Finansów, po zasi gni ciu opinii Prezesa Głównego Urz du
Statystycznego, okre li, w drodze rozporz dzenia:
1)

4.

5.

rodzaje, formy, terminy i sposoby sporz dzania przez jednostki
sektora finansów publicznych posiadaj ce osobowo
prawn
sprawozda w zakresie ogółu operacji finansowych, a w szczególno ci w zakresie nale no ci i zobowi za , w tym pa stwowego
długu publicznego, oraz udzielonych por cze i gwarancji;
2) odbiorców sprawozda , o których mowa w pkt 1.
Minister Finansów, wydaj c rozporz dzenia, o których mowa w ust. 2 i 3,
uwzgl dni konieczno
okre lenia wzorów formularzy sprawozda
i szczegółowo
danych, umo liwiaj cych podanie do publicznej
wiadomo ci informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 oraz w art. 39 pkt
1-2, a tak e sporz dzenie informacji z wykonania bud etu pa stwa.
Prezes Głównego Urz du Statystycznego gromadzi i przetwarza dane oraz
sporz dza zbiorcze sprawozdania w zakresie sprawozda bud etowych,
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okre lonych w rozporz dzeniu wydanym na podstawie ust. 3.
Rozdział 3. Kontrola finansowa
Art. 43.
1.

Kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych dotyczy
procesów zwi zanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem rodków
publicznych oraz gospodarowaniem mieniem.

2.

Kontrola finansowa obejmuje:
1)

3.

4.

przeprowadzanie wst pnej oceny celowo ci i gospodarno ci
zaci gania zobowi za finansowych i dokonywania wydatków;
2) badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym
w zakresie dotycz cym procesów pobierania i gromadzenia rodków
publicznych, zaci gania zobowi za finansowych i dokonywania
wydatków ze
rodków publicznych, udzielania zamówie
publicznych, zwrotu rodków publicznych oraz gospodarowania
mieniem;
3) prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur
dotycz cych procesów, o których mowa w pkt 2;
Procedury zarz dzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów
publicznych obejmuj identyfikacj , ocen , zarz dzanie i kontrol
potencjalnych zdarze lub sytuacji, których wyst pienie mo e utrudni lub
uniemo liwi osi gni cie celów realizowanych zada .
Kierownik jednostki ustala w formie pisemnej procedury, o których mowa
w ust. 2, bior c pod uwag standardy, o których mowa w art. 228 ust. 1
pkt 1, oraz zapewnia ich przestrzeganie.
Art. 44.

1.

Kierownik jednostki sektora finansów publicznych, zwany dalej
"kierownikiem jednostki", jest odpowiedzialny za cało
gospodarki
finansowej, w tym za wykonywanie okre lonych ustaw obowi zków
w zakresie kontroli finansowej.

2.

Kierownik jednostki mo e powierzy okre lone obowi zki w zakresie
gospodarki finansowej pracownikom jednostki. Przyj cie obowi zków
przez te osoby powinno by potwierdzone dokumentem w formie
odr bnego imiennego upowa nienia, wskazania w regulaminie
organizacyjnym jednostki lub ustalonym dla pracownika zakresie
czynno ci.
Art. 45.

1.
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dalej "głównym ksi gowym", jest pracownik, któremu kierownik jednostki
powierza obowi zki i odpowiedzialno w zakresie:
1)
2)
3)

2.

prowadzenia rachunkowo ci jednostki;
wykonywania dyspozycji rodkami pieni nymi;
dokonywania wst pnej kontroli zgodno ci operacji gospodarczych
i finansowych z planem finansowym;
4) dokonywania wst pnej kontroli kompletno ci i rzetelno ci dokumentów dotycz cych operacji gospodarczych i finansowych.
Głównym ksi gowym mo e by osoba, która:
1)

3.

ma obywatelstwo pa stwa członkowskiego Unii Europejskiej,
Konfederacji
Szwajcarskiej
lub
pa stwa
członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba e przepisy
odr bne uzale niaj zatrudnienie w jednostce sektora finansów
publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2) ma pełn zdolno do czynno ci prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przest pstwa: przeciwko mieniu,
przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalno ci instytucji
pa stwowych
oraz
samorz du
terytorialnego,
przeciwko
wiarygodno ci dokumentów lub za przest pstwo karne skarbowe;
4) spełnia jeden z poni szych warunków:
a) uko czyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wy sze studia zawodowe, uzupełniaj ce ekonomiczne
studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
i posiada co najmniej 3-letni praktyk w ksi gowo ci,
b) uko czyła
redni , policealn
lub pomaturaln
szkoł
ekonomiczn
i posiada co najmniej 6-letni
praktyk
w ksi gowo ci,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie
odr bnych przepisów,
d) posiada certyfikat ksi gowy uprawniaj cy do usługowego
prowadzenia
ksi g
rachunkowych
albo
wiadectwo
kwalifikacyjne uprawniaj ce do usługowego prowadzenia ksi g
rachunkowych, wydane na podstawie odr bnych przepisów.
Dowodem dokonania przez głównego ksi gowego wst pnej kontroli,
o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, jest jego podpis zło ony na dokumentach
dotycz cych danej operacji. Zło enie podpisu przez głównego ksi gowego
na dokumencie, obok podpisu pracownika wła ciwego rzeczowo, oznacza,
e:
1)

2)

nie zgłasza zastrze e do przedstawionej przez wła ciwych rzeczowo
pracowników oceny prawidłowo ci tej operacji i jej zgodno ci
z prawem;
nie zgłasza zastrze e do kompletno ci oraz formalno-rachunkowej
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4.

rzetelno ci i prawidłowo ci dokumentów, dotycz cych tej operacji;
3) zobowi zania wynikaj ce z operacji mieszcz si w planie
finansowym jednostki.
Główny ksi gowy, w razie ujawnienia nieprawidłowo ci w zakresie
okre lonym w ust. 3, zwraca dokument wła ciwemu rzeczowo
pracownikowi, a w razie nieusuni cia nieprawidłowo ci odmawia jego
podpisania.

5.

O odmowie podpisania dokumentu i jej przyczynach główny ksi gowy
zawiadamia pisemnie kierownika jednostki. Kierownik jednostki mo e
wstrzyma realizacj zakwestionowanej operacji albo wyda w formie
pisemnej polecenie jej realizacji.

6.

Je eli kierownik jednostki wyda polecenie realizacji zakwestionowanej
operacji niezwłocznie zawiadamia o tym w formie pisemnej dysponenta
cz ci bud etowej, a w przypadku jednostki podsektora samorz dowego
zarz d jednostki samorz du terytorialnego, uzasadniaj c realizacj
zakwestionowanej operacji. W przypadku gdy polecenie wyda wójt
(burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa b d cy
kierownikiem jednostki, zawiadamia organ stanowi cy jednostki
samorz du terytorialnego oraz wła ciw regionaln izb obrachunkow .

7.

W celu realizacji swoich zada główny ksi gowy ma prawo:
1)

8.

da od kierowników innych komórek organizacyjnych jednostki
udzielania w formie ustnej lub pisemnej niezb dnych informacji
i wyja nie , jak równie udost pnienia do wgl du dokumentów i wylicze b d cych ródłem tych informacji i wyja nie ;
2) wnioskowa do kierownika jednostki o okre lenie trybu, według
którego maj by wykonywane przez inne komórki organizacyjne
jednostki prace niezb dne do zapewnienia prawidłowo ci gospodarki
finansowej oraz ewidencji ksi gowej, kalkulacji kosztów
i sprawozdawczo ci finansowej.
Przepisy dotycz ce głównego ksi gowego stosuje si odpowiednio do
głównego ksi gowego bud etu pa stwa, głównego ksi gowego cz ci
bud etowej oraz skarbnika (głównego ksi gowego bud etu jednostki
samorz du terytorialnego).

Dział III. Pa stwowy dług publiczny
Rozdział 1. Zasady ogólne
Art. 46.
1.

Pa stwowy dług publiczny obejmuje zobowi zania sektora finansów
publicznych z nast puj cych tytułów:
1)
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telno ci pieni ne;

2.

2)

zaci gni tych kredytów i po yczek;

3)

przyj tych depozytów;

4)

wymagalnych zobowi za :
a)

wynikaj cych z odr bnych ustaw oraz prawomocnych orzecze
s dów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,

b)

uznanych za bezsporne przez wła ciw
finansów publicznych, b d c dłu nikiem.

jednostk

sektora

Minister Finansów okre la, w drodze rozporz dzenia, szczegółowy sposób
klasyfikacji tytułów dłu nych zaliczanych do pa stwowego długu
publicznego, w tym do długu Skarbu Pa stwa, uwzgl dniaj c
w szczególno ci podstawowe kategorie przedmiotowe i podmiotowe
zadłu enia oraz okresy zapadalno ci.
Art. 47.

1. Pa stwowy dług publiczny oblicza si jako warto nominaln zobowi za
jednostek sektora finansów publicznych po wyeliminowaniu wzajemnych
zobowi za pomi dzy jednostkami tego sektora.
2.

Przez warto

nominaln zobowi zania rozumie si warto

nominaln :

1)

wyemitowanych papierów warto ciowych;

2)

zaci gni tej po yczki, kredytu lub innego zobowi zania, to jest kwot
wiadczenia głównego, nale n do zapłaty w dniu wymagalno ci
zobowi zania.

3.

Warto
nominalna zobowi za indeksowanych lub kapitalizowanych
odpowiada pocz tkowej warto ci nominalnej z uwzgl dnieniem przyrostu
kapitału, wynikaj cego z indeksacji lub kapitalizacji, naliczonego na
koniec okresu sprawozdawczego.

4.

Przepisy ust. 1-3 stosuje si do obliczania kwot niewymagalnych
zobowi za z tytułu por cze i gwarancji niezaliczanych do pa stwowego
długu publicznego, a tak e odpowiednio do obliczania długu Skarbu
Pa stwa oraz kwot niewymagalnych zobowi za z tytułu por cze i
gwarancji niezaliczanych do długu Skarbu Pa stwa.

5.

Minister Finansów okre la, w drodze rozporz dzenia, szczegółowy sposób
ustalania:
1)

2)
-

warto ci zobowi za zaliczanych do:
a)

pa stwowego długu publicznego,

b)

długu Skarbu Pa stwa;

warto ci zobowi za z tytułu por cze i gwarancji
uwzgl dniaj c

klasyfikacj

tytułów

dłu nych

zaliczanych

do
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pa stwowego długu publicznego oraz konieczno
prawidłowego
obliczenia relacji pa stwowego długu publicznego do produktu krajowego
brutto.

Art. 48.
1.

Minister Finansów sprawuje kontrol nad sektorem finansów publicznych
w zakresie przestrzegania zasady stanowi cej, i pa stwowy dług
publiczny nie mo e przekroczy 60 % warto ci rocznego produktu
krajowego brutto.

2.

Minister Finansów sprawuje kontrol nad stanem długu Skarbu Pa stwa
w celu zapewnienia przestrzegania zasady, o której mowa w ust. 1.

3.

Minister Finansów sprawuje kontrol , o której mowa w ust. 1 i 2, w
szczególno ci poprzez:
1) kontrol realizacji obowi zków wynikaj cych z art. 59, 62-64 ust. 1,
65-66;
2) prawo
dania od jednostek
dodatkowych informacji o:
a)

sektora

finansów

publicznych

bie cym i prognozowanym zadłu eniu tych jednostek oraz
strukturze zadłu enia,

b)

4.

planowanych inwestycjach i przewidywanych kosztach ich
realizacji.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej realizacji obowi zków
wynikaj cych z art. 59, 62-64 ust. 1, 65-66, Minister Finansów informuje
organy nadrz dne jednostek sektora finansów publicznych.
Art. 49.

1.

Minister Finansów opracowuje trzyletni strategi zarz dzania długiem
Skarbu Pa stwa oraz oddziaływania na pa stwowy dług publiczny,
uwzgl dniaj c w szczególno ci:
1)

uwarunkowania zarz dzania długiem, zwi zane ze stabilno ci
makroekonomiczn gospodarki;

2)

analiz poziomu pa stwowego długu publicznego;

3)

prognozy poziomu pa stwowego długu publicznego i długu Skarbu
Pa stwa;

4)

prognozy kosztów obsługi długu Skarbu Pa stwa;

5) kształtowanie struktury zadłu enia;
6) prognozy i analiz niewymagalnych zobowi za z tytułu por cze i
gwarancji Skarbu Pa stwa.
2.
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3.

Rada Ministrów po zatwierdzeniu dokumentu, o którym mowa w ust. 1,
przedstawia go Sejmowi wraz z uzasadnieniem projektu ustawy
bud etowej.
Rozdział 2. Finansowanie potrzeb po yczkowych bud etu pa stwa
Art. 50.

Przez potrzeby po yczkowe bud etu pa stwa rozumie si zapotrzebowanie na
rodki finansowe niezb dne do:
1)

sfinansowania deficytu bud etu pa stwa;

2)

spłat wcze niej zaci gni tych zobowi za finansowych, w szczególno ci
wynikaj cych z wykupu papierów warto ciowych i spłaty kredytów i
po yczek zaci gni tych przez Skarb Pa stwa;

3)

sfinansowania udzielanych przez Skarb Pa stwa kredytów i po yczek;

4)

wykonywania innych operacji finansowych zwi zanych z długiem Skarbu
Pa stwa.
Art. 51.

Minister Finansów, w celu sfinansowania potrzeb po yczkowych bud etu
pa stwa oraz w zwi zku z zarz dzaniem długiem Skarbu Pa stwa, jest
upowa niony do:
1)

zaci gania zobowi za
finansowych w imieniu Skarbu Pa stwa,
w szczególno ci w drodze emisji papierów warto ciowych oraz zaci gania
po yczek i kredytów na rynku krajowym i zagranicznym;

2)

spłaty zaci gni tych zobowi za , o których mowa w pkt 1;

3)

przeprowadzania innych operacji finansowych zwi zanych z zarz dzaniem
długiem, w tym operacji zwi zanych z finansowymi instrumentami
pochodnymi.
Art. 52.

1.

Minister Finansów realizuje zadania wynikaj ce z zarz dzania długiem
Skarbu Pa stwa w szczególno ci przez:
1) dokonywanie czynno ci prawnych i faktycznych zwi zanych z:
a)

pozyskiwaniem zwrotnych rodków finansuj cych potrzeby
po yczkowe bud etu pa stwa,

b)

obsług zobowi za Skarbu Pa stwa z tytułu wyemitowanych
papierów warto ciowych oraz zaci gni tych kredytów i poyczek;
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2)

zarz dzanie wolnymi rodkami bud etu pa stwa, a tak e zarz dzanie
aktywami finansowymi Skarbu Pa stwa, w tym rodkami publicznymi
wyodr bnionymi w zwi zku z zarz dzaniem długiem Skarbu Pa stwa.

2.

Zarz dzanie wolnymi rodkami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje
w szczególno ci ich lokowanie na rynku finansowym.

3.

Zarz dzanie aktywami finansowymi, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
obejmuje w szczególno ci wykonywanie operacji i działa na rynkach
finansowych, które wpływaj na zmian struktury zadłu enia Skarbu
Pa stwa, w celu:
1)

zwi kszenia bezpiecze stwa finansowego potrzeb po yczkowych
bud etu pa stwa;

2)

obni enia ryzyka lub kosztów obsługi długu Skarbu Pa stwa;

3)

realizacji innych celów zarz dzania długiem Skarbu Pa stwa,
okre lonych w dokumencie, o którym mowa w art. 49 ust. 1.
Art. 53.

1.

Z chwil wykupu skarbowe papiery warto ciowe podlegaj umorzeniu.

2.

Nie podlegaj umorzeniu skarbowe papiery warto ciowe nabywane przez
Skarb Pa stwa w celu zarz dzania długiem Skarbu Pa stwa.
Art. 54.

1.

Skarb Pa stwa mo e zaci ga po yczki i kredyty wył cznie na
finansowanie potrzeb po yczkowych bud etu pa stwa, z zastrze eniem
art. 55.

2.

W imieniu Skarbu Pa stwa po yczki i kredyty mo e zaci ga , z zastrzeeniem ust. 3, wył cznie Minister Finansów.

3.

W przypadku zaci gania po yczki lub kredytu w drodze umowy, w tym
umowy mi dzynarodowej, w której wymagane jest, aby organem
działaj cym w imieniu po yczkobiorcy (kredytobiorcy) był rz d, Rada
Ministrów upowa nia Ministra Finansów do podpisania umowy i okre la
warunki jej wykonywania.
Art. 55.

1.

Na wniosek Rady Polityki Pieni nej, Skarb Pa stwa mo e zaci gn
rednioterminowe po yczki i kredyty od Wspólnoty Europejskiej i jej
pa stw członkowskich w celu wsparcia bilansu płatniczego.

2.

Na wniosek Rady Unii Europejskiej, Skarb Pa stwa mo e uczestniczy
w udzieleniu po yczki na wsparcie bilansu płatniczego innego pa stwa
członkowskiego, na zasadach okre lanych w ustawie bud etowej.
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Art. 56.
Kwota zaci gni tych po yczek i kredytów, o których mowa w art. 54 ust. 1
i art. 55 ust 1, nie mo e przekroczy limitów okre lonych w ustawie
bud etowej.
Art. 57.
Minister Finansów mo e dokonywa lokat w złotych i walutach obcych oraz
przeprowadza inne operacje finansowe w Narodowym Banku Polskim lub
innym banku.
Art. 58.
Do zaci gania po yczek i kredytów przez Skarb Pa stwa, emisji skarbowych
papierów warto ciowych oraz innych operacji zwi zanych bezpo rednio
z zarz dzaniem pa stwowym długiem publicznym, nie stosuje si przepisów
o zamówieniach publicznych.
Rozdział 3. Procedury ostro no ciowe i sanacyjne
Art. 59.
1.

W przypadku, gdy warto relacji kwoty pa stwowego długu publicznego
do produktu krajowego brutto, o której mowa w art. 39 pkt 1 lit. a,
ogłoszonej zgodnie z art. 39 :
1)

jest wi ksza od 50 %, a nie wi ksza od 55 %, to na kolejny rok Rada
Ministrów uchwala projekt ustawy bud etowej, w którym relacja
deficytu bud etu pa stwa do dochodów bud etu pa stwa nie mo e
by wy sza ni analogiczna relacja z roku bie cego wynikaj ca z
ustawy bud etowej;

2)

jest wi ksza od 55 %, a mniejsza od 60 %, to na kolejny rok:
a)

Rada Ministrów uchwala projekt ustawy bud etowej, w którym:
-

nie przewiduje si wzrostu wynagrodze
pa stwowej sfery bud etowej,

pracowników

-

nie przewiduje si
inwestycje,

dokonywania wydatków na nowe

-

waloryzacji rent i emerytur nie mo e przekroczy poziomu
odpowiadaj cego wzrostowi cen towarów i usług
konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Główny Urz d
Statystyczny za poprzedni rok bud etowy,

-

wprowadza si zakaz udzielania po yczek i kredytów z
bud etu pa stwa z wyj tkiem rat kredytów i po yczek
udzielonych w latach poprzednich,

-

nie przewiduje si wzrostu wydatków w jednostkach, o
których mowa w art. 106 ust. 2,

-

przyjmuje si poziom ró nicy dochodów i wydatków bud etu
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pa stwa zapewniaj cy, e relacja długu Skarbu Pa stwa do
produktu krajowego brutto przewidywana na koniec roku
bud etowego, którego dotyczy projekt ustawy, b dzie ni sza
od relacji, o której mowa w art. 39 pkt 1 lit. b, ogłoszonej
zgodnie z art. 39,

3)

2.

b)

Skarb Pa stwa nie mo e udziela nowych por cze i gwarancji,

c)

dokonuje si rewizji wydatków bud etu pa stwa finansowanych
rodkami pochodz cymi z kredytów zagranicznych,

d)

Rada Ministrów dokonuje rewizji programów wieloletnich,

e)

Rada Ministrów przedstawia Sejmowi program sanacyjny maj cy
na celu obni enie relacji, o której mowa w art. 39 pkt 1 lit. a;

jest równa lub wi ksza od 60 %, to:
a)

stosuje si odpowiednio postanowienia pkt 2 lit. a-d i ust. 2,

b)

Rada Ministrów, najpó niej w terminie miesi ca od dnia
ogłoszenia relacji, o której mowa w art. 39 pkt 1 lit. a,
przedstawia Sejmowi program sanacyjny maj cy na celu
ograniczenie tej relacji do poziomu poni ej 60 %,

c)

bud ety jednostek
zrównowa one.

samorz du

terytorialnego

musz

by

Minister Finansów, w drodze obwieszczenia, w ci gu 7 dni od dnia
ogłoszenia relacji, o której mowa w art. 39 pkt 1 lit. a, wskazuje okres
obowi zywania zakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b.
Art. 60.

Program sanacyjny obejmuje:
1) podanie przyczyn kształtowania si relacji pa stwowego długu publicznego, o której mowa w art. 39 pkt 1 lit. a;
2)

program przedsi wzi maj cych na celu doprowadzenie do ograniczenia
relacji, o której mowa w art. 39 pkt 1 lit. a, uwzgl dniaj cy w
szczególno ci propozycje rozwi za legislacyjnych maj cych wpływ na
poziom wydatków i rozchodów w sektorze finansów publicznych;

3)

trzyletni prognoz dotycz c relacji pa stwowego długu publicznego do
produktu krajowego brutto wraz z przewidywanym rozwojem sytuacji
makroekonomicznej kraju.
Art. 61.

Przepisów art. 59 i 60 nie stosuje si w przypadku wprowadzenia:
1)

stanu wojennego;

2)

stanu wyj tkowego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3)

stanu kl ski ywiołowej na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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Rozdział 4. Ogólne zasady zaci gania zobowi za przez inne ni Skarb
Pa stwa jednostki sektora finansów publicznych
Art. 62.
1.

2.

Jednostki samorz du terytorialnego mog zaci ga kredyty i po yczki oraz
emitowa papiery warto ciowe na:
1)

pokrycie wyst puj cego w ci gu roku przej ciowego deficytu bud etu
jednostki samorz du terytorialnego;

2)

finansowanie planowanego deficytu bud etu jednostki samorz du
terytorialnego;

3)

spłat wcze niej zaci gni tych zobowi za z tytułu emisji papierów
warto ciowych oraz zaci gni tych po yczek i kredytów.

Zaci gni te kredyty i po yczki oraz wyemitowane papiery warto ciowe,
z przeznaczeniem na cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podlegaj spłacie
lub wykupowi w tym samym roku, w którym zostały zaci gni te lub
wyemitowane.
Art. 63.

1.

Suma zaci gni tych kredytów i po yczek oraz zobowi za z wyemitowanych papierów warto ciowych, o których mowa w art. 62 ust. 1, nie
mo e przekroczy kwoty okre lonej w uchwale bud etowej jednostki
samorz du terytorialnego.

2. W przypadku ubiegania si przez jednostk samorz du terytorialnego
o udzielenie kredytu lub po yczki na cel, o którym mowa w art. 62 ust. 1
pkt 2 i 3, a tak e w przypadku zamiaru emisji przez jednostk samorz du
terytorialnego papierów warto ciowych na cel, o którym mowa w art. 62
ust. 1 pkt 2 i 3, zarz d tej jednostki jest obowi zany uzyska opini
regionalnej izby obrachunkowej o mo liwo ci spłaty kredytu lub po yczki
lub wykupu papierów warto ciowych.
Art. 64.
1.

2.

Jednostki samorz du terytorialnego mog zaci ga jedynie takie
zobowi zania finansowe, z przeznaczeniem na cel, o którym mowa
w art. 62 ust. 1 pkt 2 i 3, których koszty obsługi s ponoszone co najmniej
raz do roku, przy czym:
1)

dyskonto od emitowanych przez jednostki samorz du terytorialnego
papierów warto ciowych nie mo e przekracza 5 % warto ci
nominalnej;

2)

kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.

Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, stosuje si

odpowiednio do
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jednostek sektora finansów publicznych innych ni Skarb Pa stwa.
Art. 65.
1.

Jednostki sektora finansów publicznych, z wyj tkiem Skarbu Pa stwa, nie
mog zaci ga zobowi za finansowych, których warto
nominalna
nale na do zapłaty w dniu wymagalno ci, wyra ona w złotych, nie została
ustalona w dniu zawierania transakcji.

2.

Rada Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia, przypadki, w których
nie stosuje si ogranicze , o których mowa w ust. 1, uwzgl dniaj c
w szczególno ci kredyty i po yczki z instytucji mi dzynarodowych lub od
po yczkodawców rz dowych, jak równie
bior c pod uwag
w szczególno ci mo liwo wywi zywania si z zaci gni tych zobowi za
oraz ograniczenie wzrostu poziomu pa stwowego długu publicznego.
Art. 66.

1.

Jednostki samorz du terytorialnego mog udziela por cze i gwarancji,
z uwzgl dnieniem przepisów niniejszej ustawy. Ł czna kwota por cze
i gwarancji okre lana jest w uchwale bud etowej.

2.

Por czenia i gwarancje, o których mowa w ust. 1, s terminowe i udzielane
do okre lonej kwoty.
Rozdział 5. Zasady i tryb emisji skarbowych papierów warto ciowych
Art. 67.

1.

Skarbowy papier warto ciowy jest papierem warto ciowym, w którym
Skarb Pa stwa stwierdza, e jest dłu nikiem wła ciciela takiego papieru,
i zobowi zuje si wobec niego do spełnienia okre lonego wiadczenia,
które mo e mie charakter pieni ny lub niepieni ny.

2.

Skarbowe papiery warto ciowe mog by emitowane lub wystawiane
w granicach limitów okre lonych w ustawie bud etowej.

3.

Skarbowe papiery warto ciowe opiewaj ce na wiadczenia pieni ne mog
by emitowane lub wystawiane wył cznie przez Ministra Finansów.

4.

Skarbowe papiery warto ciowe opiewaj ce na wiadczenia niepieni ne,
emituje minister wła ciwy do spraw Skarbu Pa stwa w porozumieniu
z Ministrem Finansów.

5.

Skarb Pa stwa odpowiada całym maj tkiem za zobowi zania wynikaj ce
z wyemitowanych lub wystawionych skarbowych papierów warto ciowych.
Art. 68.

Skarbowe papiery warto ciowe mog
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papiery warto ciowe o pierwotnym terminie wykupu:
1)

nie dłu szym ni rok, do których zalicza si w szczególno ci bony
skarbowe (krótkoterminowe skarbowe papiery warto ciowe);

2)

dłu szym ni
skarbowe.

rok, do których zalicza si

w szczególno ci obligacje

Art. 69.
Minister Finansów okre li, w drodze rozporz dzenia, warunki emitowania
danego rodzaju skarbowych papierów warto ciowych, a w szczególno ci:
1)

jednostkow warto

nominaln ;

2)

walut , w której mo e nast powa emisja, lub sposób okre lenia waluty
emisji;

3)

zasady i tryb sprzeda y, w tym termin lub sposób ustalenia ceny sprzeda y
emitowanych papierów warto ciowych na rynku pierwotnym;

4)

podmioty, którym skarbowe papiery warto ciowe danej emisji s
oferowane do nabycia na rynku pierwotnym;

5)

ograniczenia co do obrotu skarbowymi papierami warto ciowymi na rynku
pierwotnym i wtórnym;

6)

sposób realizacji wiadcze z tytułu skarbowych papierów warto ciowych

- kieruj c si konieczno ci optymalnego zaspokajania potrzeb po yczkowych
bud etu pa stwa lub efektywnego zarz dzania długiem Skarbu Pa stwa.
Art. 70.
1.

Minister Finansów okre li przez wydanie listu emisyjnego szczegółowe
warunki emisji skarbowych papierów warto ciowych dotycz ce tre ci
wiadcze wynikaj cych ze skarbowego papieru warto ciowego i sposób
ich realizacji.

2.

Minister Finansów mo e upowa ni inny podmiot do wydania listu
emisyjnego dotycz cego skarbowych papierów warto ciowych przeznaczonych na rynki finansowe.

3.

List emisyjny zawiera w szczególno ci:
1)

dat emisji;

2)

powołanie podstawy prawnej emisji;

3)

cen zbycia lub sposób jej ustalenia;

4)

stop procentow lub sposób jej obliczania;

5)

okre lenie sposobu i terminów wypłaty nale no ci głównej oraz
nale no ci ubocznych;

6)

dat , od której nalicza si

oprocentowanie skarbowych papierów
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warto ciowych tej emisji;
7)
4.

termin wykupu oraz zastrze enia w przedmiocie mo liwo ci
wcze niejszego wykupu.

Minister Finansów podaje do publicznej wiadomo ci szczegółowe warunki
danej emisji. Podanie do publicznej wiadomo ci listu emisyjnego jest
warunkiem doj cia emisji do skutku.
Art. 71.

Bon skarbowy jest krótkoterminowym papierem warto ciowym oferowanym do
sprzeda y w kraju na rynku pierwotnym z dyskontem i wykupywanym według
warto ci nominalnej, po upływie okresu, na jaki został wyemitowany.
Art. 72.
1.

Obligacja skarbowa jest papierem warto ciowym oferowanym do
sprzeda y w kraju lub za granic , oprocentowanym w postaci dyskonta lub
odsetek.

2.

Obligacja skarbowa sprzedawana jest na rynku pierwotnym:
1)

z dyskontem;

2)

według warto ci nominalnej;

3)

powy ej warto ci nominalnej

- i wykupywana po upływie okresu, na jaki została wyemitowana.
Art. 73.
1.

Skarbowy papier oszcz dno ciowy jest skarbowym papierem warto ciowym oferowanym do sprzeda y osobom fizycznym. Nabywcami
skarbowych papierów oszcz dno ciowych mog
by
równie
stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe oraz fundacje
wpisane do rejestru s dowego, a w przypadku nierezydentów, równie
wpisane do innego rejestru urz dowego, o ile warunki emitowania tak
stanowi .

2.

Skarbowy papier oszcz dno ciowy mo e by wył czony z obrotu na rynku
wtórnym albo mo e by przedmiotem obrotu tylko pomi dzy podmiotami,
o których mowa w ust. 1, o ile warunki emitowania tak stanowi .
Art. 74.

1.

Skarbowe papiery warto ciowe zbywane s
odpłatnie.

2.

Emisja nast puje z dniem rozliczenia zaoferowanych do nabycia
skarbowych papierów warto ciowych oraz w kwocie równej warto ci
nominalnej zbytych papierów warto ciowych.
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Dział IV. Bud et pa stwa
Rozdział 1. Podstawowe definicje i zasady
Art. 75.
1.

Bud et pa stwa jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz
przychodów i rozchodów organów:
1)

władzy publicznej;

2)

kontroli pa stwowej i ochrony prawa, s dów i trybunałów;

3)

administracji rz dowej.

2.

Bud et pa stwa jest uchwalany w formie ustawy bud etowej na okres roku
kalendarzowego, zwanego dalej "rokiem bud etowym".

3.

Ustawa bud etowa stanowi podstaw
w roku bud etowym.

gospodarki finansowej pa stwa

Art. 76.
Dochodami bud etu pa stwa s :
1)

podatki i opłaty, w cz ci, która zgodnie z odr bnymi ustawami nie
stanowi dochodów jednostek samorz du terytorialnego, przychodów
funduszów celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych;

2)

cła;

3)

wpłaty z zysku przedsi biorstw pa stwowych oraz jednoosobowych spółek
Skarbu Pa stwa;

4)

wpłaty nadwy ki rodków finansowych agencji wykonawczych;

5)

wpłaty z tytułu dywidendy;

6)

wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego;

7)

dochody pobierane przez pa stwowe jednostki bud etowe, o ile odr bne
ustawy nie stanowi inaczej;

8)

dochody z najmu i dzier awy oraz z innych umów o podobnym
charakterze dotycz ce składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, o ile
odr bne ustawy nie stanowi inaczej;

9)

odsetki od rodków na rachunkach bankowych pa stwowych jednostek
bud etowych, o ile odr bne ustawy nie stanowi inaczej;

10) odsetki od lokat terminowych ustanowionych ze rodków zgromadzonych
na centralnym rachunku bie cym bud etu pa stwa;
11) odsetki od udzielonych z bud etu pa stwa po yczek krajowych i zagranicznych;
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12) opłaty z tytuły udzielonych przez Skarb Pa stwa por cze i gwarancji;
13) grzywny, mandaty i inne kary pieni ne, o ile zgodnie z odr bnymi
ustawami nie stanowi dochodów innych jednostek sektora finansów
publicznych;
14) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej na rzecz Skarbu Pa stwa;
15) dochody ze sprzeda y maj tku, rzeczy, praw, niestanowi ce przychodów
w rozumieniu art. 18 ust. 1 pkt 4 lit. a i b, o ile odr bne ustawy nie
stanowi inaczej;
16) inne dochody okre lone
mi dzynarodowych;

w

odr bnych

ustawach

lub

umowach

17) rodki, o których mowa w art. 18 ust. 3 pkt 2-4, po ich przekazaniu na
rachunek dochodów bud etu pa stwa.
Art. 77.
1.

Wydatki bud etu pa stwa s przeznaczone na:
1)

utrzymanie i funkcjonowanie organów władzy publicznej, kontroli
i ochrony prawa;

2)

zadania wykonywane przez administracj rz dow ;

3)

funkcjonowanie s dów i trybunałów;

4)

subwencje ogólne dla jednostek samorz du terytorialnego;

5)

dotacje dla jednostek samorz du terytorialnego;

6)

rodki wpłacane do bud etu Unii Europejskiej, zwane dalej " rodkami
własnymi Unii Europejskiej";

7)

subwencje dla partii politycznych;

8)

dotacje na zadania okre lone odr bnymi ustawami;

9)

obsług długu publicznego;

10) finansowanie programów i projektów, na których realizacj uzyskano
rodki, o których mowa w art. 18 ust. 3 pkt 2, 4 i 5;
11) realizacj Wspólnej Polityki Rolnej.
2.

Z bud etu pa stwa s finansowane tak e zadania okre lone w odr bnych
ustawach i umowach mi dzynarodowych.
Art. 78.

1.

Ró nica mi dzy dochodami a wydatkami bud etu pa stwa stanowi
odpowiednio nadwy k bud etu pa stwa lub deficyt bud etu pa stwa.

2.

Deficyt bud etu pa stwa oraz inne po yczkowe potrzeby bud etu pa stwa
mog by pokryte przychodami pochodz cymi z:
1)
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i zagranicznym;
2)

kredytów zaci ganych w bankach krajowych i zagranicznych;

3)

po yczek;

4)

prywatyzacji maj tku Skarbu Pa stwa;

5)

kwot pochodz cych ze spłat udzielonych kredytów i po yczek.
Art. 79.

1.

2.

Ustawa bud etowa:
1)

okre la prognoz dochodów bud etu pa stwa oraz limit wydatków
bud etu pa stwa;

2)

ustala:
a)

deficyt bud etu pa stwa oraz ródła jego pokrycia,

b)

przychody i rozchody bud etu pa stwa,

c)

zakres i kwoty dotacji przedmiotowych.

Ustawa bud etowa zawiera tak e:
1)

plany finansowe agencji wykonawczych;

2)

plany finansowe pa stwowych funduszy celowych;

3)

plany finansowe jednostek podsektora rz dowego, o których mowa
w art. 6 pkt 13;

4)

wykaz programów wieloletnich;

5)

limity wydatków bud etu pa stwa przeznaczonych na finansowanie
programów operacyjnych oraz programów realizowanych z udziałem
rodków, o których mowa w art. 18 ust. 3 pkt 2-4;

6)

wykaz jednostek otrzymuj cych dotacje podmiotowe i celowe oraz
kwoty dotacji;

7)

wykaz programów finansowanych z udziałem rodków, o których
mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 1, 3, 4 i 5 wraz z limitami
wydatków bud etu pa stwa przeznaczonych na finansowanie tych
programów;

8)

wykaz programów operacyjnych w szczegółowo ci okre lonej w art.
207;

9)

wykaz wieloletnich limitów zobowi za w kolejnych latach realizacji
programów operacyjnych wraz z wykazem wieloletnich limitów
wydatków realizowanych w ich ramach;

10) plan wydatków bud etu pa stwa w roku bud etowym na finansowanie
programów operacyjnych i programów finansowanych z udziałem
rodków o których mowa w art. 18 ust. 3 pkt 4 i 5, w szczegółowo ci
klasyfikacji bud etowej: cz , dział, rozdział;
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11) wykaz obowi zuj cych umów o partnerstwie publiczno-prywatnym
finansowanych z bud etu pa stwa.
3.

W przypadku gdy z okre lonych w odr bnych przepisach zasad i trybu
udzielania dotacji wynika, e nie jest mo liwe uj cie jednostki w wykazie,
o którym mowa w ust. 2 pkt 7, wykaz mo e zawiera grupy jednostek i
ł czn kwot dotacji.

4.

W przypadku, o którym mowa w ust. 3, dysponent cz ci bud etowej,
w której zaplanowane zostały dotacje, podaje do publicznej wiadomo ci,
w drodze obwieszczenia, wykaz jednostek wraz z kwotami dotacji
przyznanych poszczególnym jednostkom.

5.

Wykaz, o którym mowa w ust. 2 pkt 11 zawiera:

6.

1)

przedmiot i cel umowy;

2)

strony umowy;

3)

okres wykonywania umowy;

4)

ł czn kwot wydatków na wykonanie umowy, w tym ł czn kwot
wydatków bud etowych;

5)

ł czne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym ł czn
kwot wydatków bud etu w poszczególnych latach.

Ustawa bud etowa mo e ustala
podsektora rz dowego.

plany finansowe innych jednostek
Art. 80.

1.

Dochody bud etu pa stwa ujmuje si w ustawie bud etowej według:
1)
2)

ródeł dochodów;
cz ci i działów klasyfikacji bud etowej.

2.

Wydatki bud etu pa stwa ujmuje si w ustawie bud etowej w podziale na:
cz ci, działy, rozdziały klasyfikacji wydatków oraz grupy wydatków, z
wyodr bnieniem wydatków przeznaczonych na finansowanie programów
operacyjnych, Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych programów i
projektów realizowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 18
ust. 3 pkt 2-4.

3.

Plany finansowe pa stwowych funduszy celowych ujmuje si w ustawie
bud etowej oddzielnie dla ka dego funduszu, z wyodr bnieniem stanu
pocz tkowego i ko cowego funduszu, w tym:
1)
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rodków pieni nych, nale no ci i zobowi za ;

2)

przychodów własnych;

3)

dotacji z bud etu pa stwa oraz innych jednostek sektora finansów
publicznych;

4)

wydatków na realizacj zada , w tym wydatków na wynagrodzenia
i składek naliczanych od wynagrodze ;
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5)

zada , jakie b d finansowane ze rodków funduszu.

4.

Plany finansowe agencji wykonawczych ujmuje si w ustawie bud etowej,
z wyodr bnieniem przychodów w tym dotacji z bud etu, kosztów w tym
wynagrodze i składek naliczanych od wynagrodze oraz wyniku
finansowego.

5.

Dotacje celowe dla jednostek samorz du terytorialnego na zadania
z zakresu administracji rz dowej, zadania inspekcji i stra y oraz inne
zlecone odr bnymi ustawami ujmuje si w ustawie bud etowej w podziale
na poszczególne stopnie jednostek samorz du terytorialnego, cz ci
bud etowe, z których przekazywane s dotacje, oraz działy klasyfikacji
bud etowej.

6.

Plany finansowe, o których mowa w art. 79 ust. 2 pkt 3 oraz ust. 6, ujmuje
si w ustawie bud etowej odr bnie dla ka dej jednostki, z wyodr bnieniem
stanu pocz tkowego i ko cowego rodków obrotowych oraz stanu rodków
pieni nych, nale no ci i zobowi za , przychodów własnych, dotacji
z bud etu pa stwa oraz kosztów realizacji zada .

7.

Ustawa bud etowa nie mo e zawiera
ustawy.

przepisów zmieniaj cych inne

Art. 81.
1.

2.

Z bud etu pa stwa, w zakresie ustalonym w ustawie bud etowej, mog by
udzielane:
1)

kredyty wynikaj ce z umów mi dzynarodowych;

2)

po yczki wynikaj ce z ustaw innych ni ustawa bud etowa.

Po yczki i kredyty udzielane z bud etu pa stwa s oprocentowane, o ile
odr bne ustawy nie stanowi inaczej. Wysoko oprocentowania okre la
umowa.
Art. 82.

1.

W bud ecie pa stwa tworzy si rezerw ogóln , nie wy sz ni 0,2 %
wydatków bud etu.

2.

W bud ecie pa stwa mog by tworzone rezerwy celowe:
1)

na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji
bud etowej nie jest mo liwy do dokonania w okresie opracowywania
bud etu;

2)

na wydatki, których realizacja uwarunkowana jest zaci gni ciem
kredytu w mi dzynarodowej instytucji finansowej;

3) na wydatki zwi zane z realizacj Wspólnej Polityki Rolnej oraz
programów i projektów realizowanych z udziałem rodków
pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej;
4) gdy odr bne ustawy tak stanowi .
3.

Suma rezerw celowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie mo e
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przekroczy 3% wydatków bud etu.
4. W cz ciach bud etu pa stwa, których dysponentami s poszczególni
wojewodowie, mo e by tworzona rezerwa w wysoko ci do 1 %
planowanych wydatków, z wył czeniem dotacji dla jednostek samorz du
terytorialnego.
5. Nie mo na tworzy rezerw celowych na finansowanie wydatków, których
podział na klasyfikacj bud etow jest znany na etapie opracowywania
ustawy bud etowej.
Art. 83.
1.

Bud et pa stwa składa si z cz ci odpowiadaj cych organom władzy
publicznej, kontroli, ochrony prawa, s dów i trybunałów, wymienionym
w art. 106 ust. 2, administracji rz dowej, przy czym dla poszczególnych
działów administracji rz dowej oraz dla urz dów nadzorowanych przez
Prezesa Rady Ministrów ustala si odpowiednio odr bne cz ci bud etu.

2.

W odr bnych cz ciach bud etu pa stwa ujmuje si :
1)

subwencje ogólne dla jednostek samorz du terytorialnego;

2)

rezerw ogóln ;

3)

rezerwy celowe;

4)

obsług długu Skarbu Pa stwa;

5)
6)
3.

rodki własne Unii Europejskiej;
dochody, o których mowa w art. 76 pkt 17.

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek wła ciwego ministra, w bud ecie pa stwa mog by tworzone odr bne cz ci dla:
1)

urz dów centralnych nadzorowanych przez ministra;

2)

zada ogólnych, je eli wyodr bnienie cz ci jest uzasadnione
konieczno ci
zapewnienia bie cej kontroli dochodów lub
wydatków.

4.

Cz ciami bud etu pa stwa dysponuj kierownicy jednostek oraz organy
wymienione w art. 106 ust. 2, a dla s downictwa powszechnego Minister
Sprawiedliwo ci, wła ciwi ministrowie, kierownicy urz dów centralnych,
wojewodowie, zwani dalej "dysponentami cz ci bud etowej".

5.

W przypadku gdy jeden minister kieruje wi cej ni jednym działem
administracji rz dowej, minister ten jest dysponentem wszystkich cz ci
bud etu wyodr bnionych dla tych działów.
Art. 84.

1.
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o których mowa w art. 83.
2.

Minister Finansów ustala, w drodze rozporz dzenia, klasyfikacj cz ci
bud etowych oraz dysponentów cz ci bud etowych, z uwzgl dnieniem
przepisów o działach administracji rz dowej oraz wyodr bnionych zada
i wydatków, o których mowa w art. 83 ust. 2 i ust. 3 pkt 2.
Art. 85.

rodki własne Unii Europejskiej ujmuje si w ustawie bud etowej w wysoko ci
ustalonej w toku procedury bud etowej Unii Europejskiej.
Rozdział 2. Przeznaczenie wydatków bud etu pa stwa
Art. 86.
1.

Wydatki bud etu pa stwa dziel si na:
1)

2.

2)

wiadczenia na rzecz osób fizycznych;

3)

wydatki bie ce jednostek bud etowych;

4)

wydatki maj tkowe;

5)

wydatki na obsług długu Skarbu Pa stwa;

6)

wydatki na finansowanie lub dofinansowanie projektów Unii
Europejskiej, w tym na realizacj Wspólnej Polityki Rolnej.

Dotacje celowe s przeznaczone na:
1)

2)
3.

dotacje i subwencje;

finansowanie lub dofinansowanie:
a)

zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada
zleconych jednostkom samorz du terytorialnego ustawami,

b)

ustawowo okre lonych zada , w tym zada z zakresu mecenatu
pa stwa nad kultur , realizowanych przez jednostki inne ni
jednostki samorz du terytorialnego,

c)

bie cych zada własnych jednostek samorz du terytorialnego,

d)

zada zleconych do realizacji organizacjom pozarz dowym oraz
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno ci
po ytku publicznego i o wolontariacie, zwanym dalej "organizacjami pozarz dowymi",

e)

kosztów realizacji inwestycji;

dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie
okre lonym w odr bnej ustawie.

wiadczenia na rzecz osób fizycznych obejmuj wydatki bud etu pa stwa
kierowane, na podstawie odr bnych przepisów, bezpo rednio lub
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po rednio do osób fizycznych, a nieb d ce wynagrodzeniem za
wiadczon prac .
4.

Wydatki bie ce jednostek bud etowych obejmuj :
1)

wynagrodzenia i uposa enia osób zatrudnionych w pa stwowych
jednostkach bud etowych oraz składki naliczane od tych
wynagrodze i uposa e ;

2)

zakupy towarów i usług;

3)

koszty utrzymania oraz inne wydatki zwi zane z funkcjonowaniem
jednostek bud etowych i realizacj ich statutowych zada ;

4)

koszty zada zleconych do realizacji jednostkom niezaliczonym do
sektora finansów publicznych, z wył czeniem fundacji i stowarzysze .

5.

Wydatki na obsług długu Skarbu Pa stwa obejmuj w szczególno ci
wydatki bud etu pa stwa z tytułu oprocentowania i dyskonta od
skarbowych papierów warto ciowych, oprocentowania zaci gni tych
kredytów i po yczek oraz wypłat zwi zanych z udzielonymi przez Skarb
Pa stwa por czeniami i gwarancjami oraz koszty zwi zane z emisj
skarbowych papierów warto ciowych.

6.

Wydatki maj tkowe obejmuj :

7.

8.

1)

wydatki na zakup i obj cie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego;

2)

wydatki inwestycyjne pa stwowych jednostek bud etowych oraz
dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
inwestycji realizowanych przez inne jednostki.

Do rodków własnych Unii Europejskiej zalicza si :
1)

udział we wpływach z ceł, opłat rolnych i cukrowych;

2)

rodki obliczone na podstawie podatku od towarów i usług, zgodnie
z metodologi wynikaj c z przepisów Unii Europejskiej;

3)

rodki obliczone na
narodowego brutto.

podstawie

warto ci

rocznego

dochodu

Do rodków własnych Unii Europejskiej s równie zaliczane odsetki
i kary za nieterminowe lub nieprawidłowo naliczone płatno ci.

Art. 87.
Dotacje celowe przeznacza si tak e:
1)
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na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem rodków, o
których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3, wydatkowane przez podmioty
realizuj ce te programy, inne ni pa stwowe jednostki bud etowe,
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2)

na finansowanie lub dofinansowanie zada realizowanych przez jednostki
samorz du terytorialnego oraz inne podmioty, ze rodków przekazywanych
przez jednostki, o których mowa w art. 6 pkt 7 i 13.
Art. 88.

1.

Udzielanie dotacji celowych dla jednostek samorz du terytorialnego
okre laj odr bne ustawy. Dotacje te mog by przyznane na:
1) realizacj zada z zakresu administracji rz dowej, zada inspekcji i
stra y oraz innych zada zleconych odr bnymi ustawami;
2) dofinansowanie zada własnych bie cych i inwestycyjnych.

2.

Kwota dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie mo e stanowi 100%
kosztów realizacji zadania, chyba e odr bne ustawy stanowi inaczej.
Art. 89.

1.

Dotacje przedmiotowe mog by udzielane:
1)

na podstawie odr bnych ustaw dla przedsi biorców wytwarzaj cych
okre lone rodzaje wyrobów lub wiadcz cych okre lone rodzaje
usług, z uwzgl dnieniem ich równoprawno ci;

2)

dla ró nych podmiotów wykonuj cych zadania na rzecz rolnictwa.

2.

Ustawa bud etowa okre la kwoty i przedmiot dotacji, o których mowa
w ust. 1.

3.

Minister Finansów ustala, w drodze rozporz dzenia, stawki dotacji
przedmiotowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz okre la szczegółowy
sposób i tryb udzielania i rozliczania tych dotacji, z zastrze eniem ust. 4-5.

4.

Minister wła ciwy do spraw rolnictwa oraz minister wła ciwy do spraw
rozwoju wsi w porozumieniu z Ministrem Finansów ustala, w drodze
rozporz dzenia, stawki dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, na
jednostk usługi lub produktu oraz szczegółowy sposób i tryb udzielania
oraz rozliczania tych dotacji, z uwzgl dnieniem równoprawno ci
podmiotów.

5.

Ministrowie, wydaj c rozporz dzenia, o których mowa w ust. 3-4, okre l
form składania wniosków, w tym informowania o ich przyj ciu lub
odrzuceniu, warunki i terminy przekazywania, wykorzystania i rozliczenia
dotacji oraz termin zwracania dotacji, uwzgl dniaj c globalne kwoty
dotacji na poszczególne cele okre lone w ustawie bud etowej.
Art. 90.

1.

Z bud etu pa stwa finansowane s inwestycje pa stwowych jednostek
bud etowych.

2.

Z bud etu pa stwa mog by udzielane dotacje celowe na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji:
1)

agencji wykonawczych;
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2)

innych pa stwowych jednostek organizacyjnych, dla których zasady
gospodarki finansowej okre laj odr bne ustawy;

3)

jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na
podstawie odr bnego upowa nienia zamieszczonego w innej ustawie;

4)

realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego jako zadania:

5)
3.

4.

a)

własne,

b)

z zakresu administracji rz dowej;

zwi zanych z badaniami naukowymi,
rozwojowymi lub rozwojowymi.

pracami

badawczo-

Dotacje celowe z bud etu pa stwa na finansowanie lub dofinansowywanie
kosztów realizacji inwestycji;
1)

przedsi biorców - s udzielane z uwzgl dnieniem przepisów o
post powaniu w sprawach dotycz cych pomocy publicznej;

2)

zwi zanych z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi - s
udzielane z uwzgl dnieniem kryteriów i trybu okre lonych w
odr bnych przepisach;

3)

w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym - s udzielane
z uwzgl dnieniem przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Inwestycje realizowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 18 ust.
1 pkt 2 i 3 projektu s finansowane z uwzgl dnieniem odr bnych
przepisów.
Art. 91.

Dotacje celowe dla przedsi biorców mog by udzielane na realizacj
inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej oraz ochrony rodowiska, w
przypadku dokonywania inwestycji na zasadach okre lonych w ustawie o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju, z zastrze eniem art. 92.
Art. 92.
Ł czna kwota dotacji, o których mowa w art. 91, przyznanych w kolejnych
latach na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez przedsi biorc w
ramach programu operacyjnego, nie mo e by wy sza ni 50 % planowanej
warto ci kosztorysowej inwestycji, chyba e odr bne przepisy stanowi inaczej.
Art. 93.
Ze rodków bud etu pa stwa przeznaczonych na finansowanie inwestycji
pa stwowych jednostek bud etowych oraz z dotacji celowych udzielanych z
bud etu pa stwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji, o których mowa w art. 90 ust. 2, mog by finansowane:
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1)

koszty budowy nowych obiektów budowlanych, okre lonych w art. 3 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217), zwanych dalej "obiektami budowlanymi";

2)
3)

zakup obiektów budowlanych;
zakup lub wytworzenie we własnym zakresie rodków trwałych, z
wyj tkiem tych, których warto
pocz tkowa nie przekracza kwoty
uprawniaj cej do dokonania jednorazowo odpisu amortyzacyjnego,
okre lonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, z
zastrze eniem pkt 4;

4)

zakup lub wytworzenie we własnym zakresie rodków trwałych bez
wzgl du na ich warto oraz innych przedmiotów - je eli s pierwszym
wyposa eniem obiektów budowlanych;
koszty transportu i monta u oraz inne koszty ponoszone w celu przekazania
rodków trwałych do u ywania;

5)
6)
7)

8)

koszty przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji
obiektów budowlanych i innych rodków trwałych, powoduj cej ich
ulepszenie w rozumieniu przepisów o rachunkowo ci;
koszty przygotowania do realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1 i 6, w
tym w szczególno ci koszty opracowania programu inwestycji i pozostałej
dokumentacji projektowej, zakupu i przygotowania gruntu pod budow oraz
ekspertyz, studiów, pomiarów geodezyjnych, prac geologicznych oraz prac
archeologicznych, dotycz cych tych inwestycji;
zakup warto ci niematerialnych i prawnych, je eli:
a) ich warto pocz tkowa jest wy sza od kwoty, o której mowa w pkt 3,
b) s pierwszym wyposa eniem obiektów budowlanych - bez wzgl du na
ich warto ;

9)

inne koszty, je eli na podstawie odr bnych przepisów podlegaj
finansowaniu ze rodków bud etu pa stwa przeznaczonych na inwestycje.
Art. 94.

Dysponenci cz ci bud etowej okre leni w art. 83 ust. 4 podejmuj c decyzj o
uj ciu finansowania inwestycji ze rodków bud etu pa stwa w materiałach
do projektu ustawy bud etowej, sprawdzaj czy s spełnione ł cznie
nast puj ce warunki:
1) z analizy informacji i dokumentów przedstawionych przez jednostk
organizacyjn podejmuj c realizacj inwestycji, zwan dalej "inwestorem",
wynika, e:
a)
b)

c)

uzasadnione jest realizowanie inwestycji w planowanym terminie i
zakresie rzeczowym,
inwestycja podlegaj ca realizacji na podstawie projektu budowlanego, o
którym mowa w art. 34 ustawy - Prawo budowlane, zwana dalej
"inwestycj budowlan ", jest przygotowana do realizacji co najmniej
w zakresie okre lonym w art. 95,
inwestor dysponuje rodkami finansowymi lub ma zapewnienie ich
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otrzymania w wysoko ci umo liwiaj cej zagospodarowanie, w
planowanym okresie, efektów rzeczowych inwestycji, po zako czeniu jej
realizacji;
2)

finansowanie inwestycji jest mo liwe przy uwzgl dnieniu:
a) poziomu zaanga owania bud etu pa stwa w finansowanie ju
realizowanych
inwestycji
budowlanych
oraz
uzasadnionego
zapotrzebowania inwestorów na rodki bud etu pa stwa przeznaczane na
finansowanie innych inwestycji,
b)

potrzeby przyznania inwestorowi rodków bud etu pa stwa w kwocie
umo liwiaj cej terminowe regulowanie zobowi za finansowych i
terminowe zako czenie inwestycji.
Art. 95.

1.
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Realizacja inwestycji budowlanej mo e by finansowana ze rodków
bud etu pa stwa, je eli:
1) inwestor posiada zaakceptowany program inwestycji, zawieraj cy co
najmniej:
a)

uzasadnienie celowo ci inwestycji i jej lokalizacji,

b)
c)

dane o planowanym zakresie rzeczowym oraz o planowanym okresie
realizacji inwestycji,
ocen ekonomicznej efektywno ci inwestycji,

d)

dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji,

e)

harmonogram realizacji inwestycji,

f)

planowany ł czny koszt inwestycji, zwany dalej "warto ci
kosztorysow
inwestycji", oraz dane o planowanych z
poszczególnych ródeł rodkach na jej finansowanie w kolejnych
latach realizacji,

g)

dane o planowanym okresie zagospodarowania obiektów
budowlanych i innych składników maj tkowych, po zako czeniu
realizacji inwestycji, oraz o planowanej kwocie rodków finansowych i
ródłach ich pochodzenia, które umo liwiaj zagospodarowanie tych
efektów rzeczowych inwestycji w planowanym okresie;

2)

została dokonana analiza celowo ci i mo liwo ci wykonania
inwestycji etapami;

3)

warto
kosztorysowa inwestycji nie jest zmieniana lub jest
zaktualizowana, z uwzgl dnieniem przepisów ustawy;

4)

planowane kwoty rodków ze wszystkich ródeł na finansowanie
inwestycji w całym okresie jej realizacji s okre lone w wysoko ci
umo liwiaj cej inwestorowi terminowe regulowanie zobowi za
finansowych i terminowe zako czenie inwestycji;

5)

inwestor posiada dokument stwierdzaj cy prawo dysponowania
nieruchomo ci okre lone w art. 3 pkt 11 ustawy - Prawo budowlane.
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2.

Ka da zmiana zakresu inwestycji powoduj ca wzrost warto ci kosztorysowej
wymaga wskazania ródeł finansowania zwi kszonych kosztów.

3.

Zwi kszenie warto ci kosztorysowej, o której mowa w ust. 2, powoduj ce
zwi kszenie finansowania ze rodków bud etu pa stwa, wymaga
zatwierdzenia przez dysponenta, z zastrze eniem przepisów art. 101
ustawy.

4.

Warto kosztorysow inwestycji okre la si w szczególno ci w układzie
nast puj cych grup kosztów:
1)

pozyskania działki budowlanej;

2)

przygotowania terenu i przył czenia obiektów do sieci;

3)

budowy obiektów podstawowych;

4)

instalacji;

5)

zagospodarowania terenu i budowy obiektów pomocniczych;

6)

wyposa enia;

7)

prac przygotowawczych, projektowych, obsługi inwestorskiej oraz
ewentualnie szkole i rozruchu.
Art. 96.

W przypadku wykonywania inwestycji budowlanej etapami, finansowanie ze
rodków bud etu pa stwa kolejnego jej etapu mo e by kontynuowane wył cznie
po pozytywnej ocenie przez dysponenta dotychczasowego przebiegu realizacji
inwestycji i wykorzystania jej efektów rzeczowych, które inwestor uzyskał w
wyniku zako czenia poprzednich etapów inwestycji.
Art. 97.
1.

2.

Wysoko kwot dotacji celowych z bud etu pa stwa planowanych na
finansowanie kosztów inwestycji, w kolejnych latach jej realizacji, jest ustalana
z uwzgl dnieniem:
1)

harmonogramu realizacji inwestycji,

2)

planowanych wydatków inwestora, w kolejnych latach realizacji
inwestycji, na regulowanie zobowi za finansowych dotycz cych
inwestycji,

3)

kwot rodków własnych i rodków innych ni dotacje celowe z bud etu
pa stwa, planowanych na finansowanie inwestycji w kolejnych latach jej
realizacji; rodki te s planowane z podziałem według ródeł ich
pochodzenia.

Przy ustalaniu kwot dotacji celowych, o których mowa w ust. 1, dokumentami
stanowi cymi podstaw informacji o pozostałych ródłach finansowania
inwestycji s :
1)

pisemne zobowi zanie inwestora do przeznaczenia rodków własnych
inwestora,
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2)

umowy zawarte przez inwestora z bankiem lub po yczkodawc albo
wydane przez nich dokumenty potwierdzaj ce zapewnienie udzielenia
kredytu lub po yczki,

3)

dokumenty potwierdzaj ce przyznanie dotacji z funduszów celowych
lub innych rodków albo zapewnienie ich przyznania

- z uwzgl dnieniem planowanych kwot i terminów ich przekazywania.
Art. 98.
Niewykorzystane rodki finansowe przyznane w ramach dotacji celowej s
zwracane przez inwestora do bud etu pa stwa w terminie 7 dni od dnia
uregulowania zobowi za zwi zanych z realizacj inwestycji, nie pó niej
jednak ni w terminie:
1) 50 dni od dnia odbioru ko cowego inwestycji budowlanej albo
2)

30 dni od dnia zako czenia inwestycji innej ni inwestycja budowlana

- wraz z odsetkami okre lonymi w art. 127 ust. 1, liczonymi od dnia upływu
tych terminów, z zastrze eniem ust. 128 ust. 1.
Art. 99.
1.

Inwestor, po zako czeniu i przekazaniu do u ytku inwestycji budowlanej,
sporz dza, w terminie 60 dni od dnia, w którym był dokonany odbiór
ko cowy inwestycji, rozliczenie zawieraj ce co najmniej:
1)

2)

2.

porównanie rzeczywistych kosztów, podstawowych efektów rzeczowych,
okresu realizacji i ródeł finansowania inwestycji z odpowiednimi
wielko ciami planowanymi przy jej rozpoczynaniu oraz okre lonymi w
wyniku zmian dokonanych w okresie realizacji tej inwestycji;
analiz i uzasadnienie ró nic mi dzy wielko ciami, o których mowa w
pkt 1;

3)

omówienie wa niejszych działa , które inwestor podj ł w celu
usuni cia nieprawidłowo ci wyst puj cych w okresie realizacji
inwestycji;

4)

informacj dotycz c podatku od towarów i usług zapłaconego i
zwróconego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, inwestor przekazuje:
1)
2)

dysponentowi, który finansował lub dofinansował inwestycj ze rodków
bud etu pa stwa;
bankowi, je eli inwestycja była finansowana równie z udziałem
kredytu bankowego.

3.

Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, mo e by przekazywane wła ciwym
adresatom równie w formie elektronicznej.

4.

Dysponent, w razie stwierdzenia nieprawidłowo ci w rozliczeniu, poleca
inwestorowi ich usuni cie i wyznacza termin przekazania poprawionego
rozliczenia; przepis ust. 2 stosuje si odpowiednio.
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5.

Je eli inwestycja była realizowana poza granicami kraju, dysponent na
wniosek inwestora mo e przedłu y termin, o którym mowa w ust. 1, nie
wi cej jednak ni o 30 dni, z zastrze eniem art. 127 ust. 2.
Art. 100.

1.

2.

W przypadku gdy inwestor uzyskał zwrot podatku od towarów i usług –
rodki te, zwraca na rachunek dochodów bud etu pa stwa, w wysoko ci
proporcjonalnej do kwoty uzyskanej dotacji na finansowanie lub
dofinansowanie
kosztów
realizacji
inwestycji,
w okresie
od dnia rozpocz cia inwestycji do dnia uzyskania zwrotu podatku.
Zwrot, o którym mowa w ust. 1, nast puje w terminie 7 dni od dnia
wpłyni cia rodków na rachunek inwestora.
Art. 101.

Zwi kszenie w okresie realizacji inwestycji jej planowanej warto ci
kosztorysowej, wynikaj ce z:
1)

zwi kszenia zakresu rzeczowego inwestycji;

2)

zmian w dokumentacji projektowej;

3)

wydłu enia okresu realizacji inwestycji;

4)

zwi kszenia warto ci kosztorysowej wynikaj cego z innych przyczyn ni
wzrost cen dóbr inwestycyjnych

- nie stanowi podstawy do zwi kszenia ł cznej kwoty dotacji celowej, chyba, e
odr bne przepisy stanowi inaczej.
Art. 102.
W przypadku gdy warto kosztorysowa inwestycji została obni ona w czasie
jej realizacji – ł czn kwot
rodków bud etu pa stwa, ustalon na
finansowanie lub dofinansowanie tej inwestycji, dysponent zmniejsza o taki
sam procent, o jaki została obni ona warto kosztorysowa inwestycji, oraz
pisemnie zawiadamia o tym inwestora.
Art. 103.
1.

Ustawa bud etowa mo e okre la , w ramach limitów wydatków na okres
roku bud etowego, limity wydatków na programy wieloletnie, ujmowane
w wykazie stanowi cym zał cznik do ustawy bud etowej.

2.

Programy wieloletnie ustanawiane s przez Rad Ministrów w celu
realizacji strategii przyj tych przez Rad Ministrów, w tym w zakresie
obronno ci i bezpiecze stwa pa stwa. Rada Ministrów ustanawiaj c
program wskazuje jego wykonawc .

3.

Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)

nazw programu i podstaw prawn utworzenia programu;

2)

jednostk organizacyjn realizuj c program lub koordynuj c jego
wykonanie;

3)

cel programu;
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4)

zadania programu;

5)

okres realizacji programu;

6)

ł czne nakłady, w tym z bud etu pa stwa, na realizacj programu;

7) wysoko wydatków w roku bud etowym oraz w kolejnych latach na
realizacj programu;
8) mierniki okre laj ce stopie realizacji celu.
4.

Realizacja programów wieloletnich mo e by podzielona na etapy.

5.

Jednostki realizuj ce program mog zaci ga zobowi zania w celu
sfinansowania w poszczególnych latach realizacji programu, do wysoko ci
ł cznej kwoty wydatków okre lonych dla całego programu. W razie
wspólnej realizacji programu przez dwa lub wi cej podmioty,
zobowi zania zaci gane przez ka dy podmiot nie mog przekroczy kwoty
planowanej dla tego podmiotu.
Art. 104.

1.

Rada Ministrów okre la, w drodze rozporz dzenia, sposób finansowania
zada realizowanych w ramach mi dzynarodowej współpracy z zakresu
wewn trznego i zewn trznego bezpiecze stwa pa stwa, wynikaj cych
z umów i porozumie .

2.

Rada Ministrów wydaj c rozporz dzenie, o którym mowa w ust. 1, okre li
w szczególno ci rodzaj realizowanych zada , ródła, sposób i form ich
finansowania oraz wykorzystania wpływów uzyskanych w wyniku
realizowanych zada w przypadku przej ciowego ich finansowania
uwzgl dniaj c postanowienia umów i porozumie wymienionych w ust. 1.
Rozdział 3. Tryb opracowywania i uchwalania bud etu pa stwa
Art. 105.

1.

Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów zało enia projektu
bud etu pa stwa na rok nast pny, uwzgl dniaj ce kierunki działa zawarte
w przyj tym przez Rad Ministrów Programie Konwergencji6.

2.

Materiały do projektu ustawy bud etowej opracowuj i przedstawiaj
Ministrowi Finansów dysponenci cz ci bud etowych, z zastrze eniem
ust. 3.

3.

Materiały do projektu ustawy bud etowej w zakresie rodków, o których
mowa w art. 18 ust. 3 pkt 2, z wył czeniem rodków pochodz cych
z Europejskiego Funduszu Rybołówstwa, przygotowuje i przedstawia
Ministrowi Finansów minister wła ciwy do spraw rozwoju regionalnego,

6
Rozporz dzenie Rady nr 1466/97 WE z dnia 7 lipca 1997r. w sprawie wzmocnienia nadzoru
pozycji bud etowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (Dz. U. UE L z dnia 2
sierpnia 1997r.)
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z uwzgl dnieniem wieloletnich limitów wydatków, o których mowa
w art. 79 ust. 2 pkt 7.
4.

Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, opracowuj
i przedstawiaj projekty planów finansowych wła ciwym ministrom w terminach okre lonych w rozporz dzeniu wydanym na podstawie ust. 5.

5.

Minister Finansów okre la, w drodze rozporz dzenia, szczegółowy sposób,
tryb i terminy opracowania materiałów, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz
w art. 30, w tym:
1)

planów rzeczowych zada realizowanych ze rodków bud etowych;

2)

projektów planów dochodów i wydatków poszczególnych cz ci
bud etowych na rok bud etowy i kolejne dwa lata;

3)

wykazów programów wieloletnich;

4)

wykaz wydatków zwi zanych z realizacj Wspólnej Polityki Rolnej
oraz programów i projektów dofinansowywanych ze rodków
pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej;

5)

wzory formularzy;

6)

projektów rocznych planów finansowych jednostek podsektora
rz dowego, o których mowa w art. 6 pkt 13

- kieruj c si konieczno ci uwzgl dnienia klasyfikacji dochodów i wydatków bud etowych oraz zakresem podmiotowym i przedmiotowym
spraw wymagaj cych uj cia w projekcie ustawy bud etowej.
Art. 106.
1.

Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów projekt ustawy
bud etowej na rok nast pny wraz z uzasadnieniem.

2.

Minister Finansów wł cza do projektu ustawy bud etowej dochody
i wydatki Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, S du Najwy szego, Trybunału Konstytucyjnego, Najwy szej Izby Kontroli.
Art. 107.

1.

Rada Ministrów uchwala projekt ustawy bud etowej i wraz z uzasadnieniem przedstawia go Sejmowi w terminie do dnia 30 wrze nia roku
poprzedzaj cego rok bud etowy.

2.

Rada Ministrów wraz z projektem ustawy bud etowej przedstawia
Sejmowi opini w sprawie projektu dochodów i wydatków w cz ciach,
o których mowa w art. 106 ust. 2.
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Art. 108.
Do projektu ustawy bud etowej doł cza si
w szczególno ci:

uzasadnienie zawieraj ce

1)

główne cele polityki społecznej i gospodarczej;

2)

zało enia makroekonomiczne na rok bud etowy i dwa kolejne lata,
dotycz ce prognozy:
a)

produktu krajowego brutto i jego składowych, w tym:
–

wielko ci eksportu netto,

–

popytu krajowego, w tym konsumpcji prywatnej i zbiorowej,

–

nakładów brutto na rodki trwałe,

b)

poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych,

c)

kursu walutowego,

d)

przeci tnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej,

e)

poziomu zatrudnienia i bezrobocia,

f)

salda obrotów bie cych;

3)

kierunki polityki fiskalnej, zawieraj ce w szczególno ci zało enia
dotycz ce redniookresowego celu bud etowego oraz działania z zakresu
polityki fiskalnej i polityki gospodarczej zmierzaj ce do jego osi gni cia;

4)

przewidywane wykonanie bud etu pa stwa za rok bud etowy
poprzedzaj cy rok bud etowy, którego dotyczy projekt ustawy bud etowej;

5)

omówienie projektowanych:
a)

przychodów i rozchodów oraz dochodów i wydatków bud etowych,

b)

przychodów i wydatków pa stwowych funduszy celowych,

c)

przychodów i kosztów agencji wykonawczych,

d)

wykazów okre lonych w art. 79 ust. 2 pkt 7-9;

6)

omówienie przewidywanego salda i długu sektora finansów publicznych;

7)

omówienie wielko ci rodków własnych Unii Europejskiej oraz rodków
pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej;

8)

informacje o udzielonych przez Skarb Pa stwa kwotach por cze
i gwarancji, według przewidywanego wykonania na koniec roku
bud etowego poprzedzaj cego rok bud etowy, którego dotyczy projekt
ustawy bud etowej;

9)

kierunki prywatyzacji maj tku Skarbu Pa stwa;

10) zestawienie zada , w ramach planowanych kwot wydatków wraz z:
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c)

omówieniem planowanych wydatków na realizacj tych zada oraz
podzada priorytetowych,

d)

przewidywanych wieloletnich kosztów finansowych zwi zanych z ich
realizacj .
Art. 109.

1.

Dysponenci cz ci bud etowych, w terminie do dnia 25 pa dziernika,
przekazuj informacje:
1)

jednostkom podległym - o kwotach dochodów i wydatków, w tym
wynagrodze ;

2)

jednostkom samorz du terytorialnego - o kwotach dotacji na zadania
z zakresu administracji rz dowej, zadania inspekcji i stra y, dotacji na
realizacj zada własnych oraz o kwotach dochodów zwi zanych
z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej

- przyj tych w projekcie ustawy bud etowej.
2.

W terminie do dnia 1 grudnia jednostki, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
opracowuj i przekazuj wła ciwym dysponentom cz ci bud etowych
projekty planów finansowych na nast pny rok bud etowy, zgodnie
z projektem ustawy bud etowej.

3.

Przepisu ust. 1 nie stosuje si do kwot dochodów z podatków i ceł
pobieranych przez jednostki podległe Ministrowi Finansów.
Art. 110.

1.

W przypadku gdy Rada Ministrów przedstawia Sejmowi projekt ustawy
o prowizorium bud etowym, przepis art. 106 stosuje si odpowiednio.

2.

Do projektu ustawy o prowizorium bud etowym stosuje si
odnosz ce si do projektu ustawy bud etowej.

3.

W przypadku przedstawienia Sejmowi projektu ustawy o prowizorium
bud etowym Rada Ministrów przedstawia Sejmowi projekt ustawy
bud etowej nie pó niej ni na 3 miesi ce przed zako czeniem okresu
obowi zywania ustawy o prowizorium bud etowym.

przepisy

Art. 111.
1.

W przypadku gdy ustawa bud etowa lub ustawa o prowizorium
bud etowym nie zostan ogłoszone przed dniem 1 stycznia, to do czasu
ogłoszenia odpowiedniej ustawy:
1)

podstaw gospodarki finansowej jest przedstawiony Sejmowi
odpowiedni projekt ustawy, o którym mowa w art. 106 lub 110;

2)

obowi zuj stawki nale no ci bud etowych oraz składki na fundusze
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celowe w wysoko ci ustalonej dla roku poprzedzaj cego rok
bud etowy.
2.

Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio, w przypadku gdy podstaw
gospodarki finansowej pa stwa jest ustawa lub projekt ustawy
o prowizorium bud etowym na okre lon cz
roku, a przed upływem
terminu obowi zywania ustawy o prowizorium bud etowym nie zostanie
uchwalona ustawa bud etowa.
Rozdział 4. Zasady i tryb wykonywania ustawy bud etowej
Art. 112.

1.

W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy bud etowej dysponenci
cz ci bud etowych przedstawiaj Ministrowi Finansów szczegółowy plan
dochodów i wydatków danej cz ci bud etowej, zwany dalej "układem
wykonawczym".

2.

Układ wykonawczy opracowuje si w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.

3.

Dysponenci cz ci bud etowych w terminie, o którym mowa w ust. 1,
przekazuj jednostkom podległym informacje o kwotach dochodów i wydatków, w tym wynagrodze .

4.

Jednostki, o których mowa w ust. 3, sporz dzaj plany finansowe celem
zapewnienia ich zgodno ci z ustaw bud etow .

5.

Przepisu ust. 3 nie stosuje si do kwot dochodów z podatków i ceł,
pobieranych przez jednostki podległe Ministrowi Finansów.
Art. 113.

1.

Minister Finansów, w porozumieniu z dysponentami cz ci bud etowych
opracowuje harmonogram realizacji bud etu pa stwa.

2.

Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
1)

prognoz dochodów bud etu pa stwa w poszczególnych miesi cach
roku;

2)

wielko
wydatków, planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesi cach roku.

3.

Harmonogram realizacji wydatków podlega aktualizacji na wniosek
dysponenta cz ci bud etowej.

4.

Dysponent cz ci bud etowej mo e poinformowa podległe i nadzorowane
jednostki o harmonogramie, o którym mowa w ust. 1.
Art. 114.

Dysponent cz ci bud etowej lub dysponent
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w art. 87, udzielaj c dotacji celowej, w tym jednostce sektora finansów
publicznych, w przypadku gdy odr bne przepisy lub umowa mi dzynarodowa
nie okre laj trybu i zasad udzielania lub rozliczania tej dotacji, zawiera
umow , w której okre la w szczególno ci:
1)

wysoko
realizacj

dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego
rodki dotacji s przekazywane;

2)

termin wykorzystania dotacji, nie dłu szy ni do dnia 31 grudnia danego
roku bud etowego;

3)

termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu
niewykorzystanej cz ci dotacji celowej, z tym e termin ten nie mo e by
dłu szy ni 15 dni od okre lonego w umowie dnia wykonania zadania;

4)

tryb kontroli wykonania zadania.
Art. 115.

1.

Dysponent cz ci bud etowej mo e zleci organizacji pozarz dowej
realizacj swoich zada na podstawie zawartej z t organizacj umowy,
przyznaj c jednocze nie dotacj celow na realizacj tych zada .

2.

Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna okre la :
1)

szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;

2)

wysoko dotacji celowej udzielanej organizacji wykonuj cej zadanie
i tryb płatno ci;

3)

termin wykorzystania dotacji, nie dłu szy ni do dnia 31 grudnia
danego roku bud etowego;

4)

tryb kontroli wykonywania zadania;

5)

termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej;

6)

termin zwrotu niewykorzystanej cz ci dotacji celowej, nie dłu szy
ni 15 dni od okre lonego w umowie dnia wykonania zadania,
a w przypadku zadania realizowanego za granic - 30 dni od
okre lonego w umowie dnia jego wykonania.
Art. 116.

1.

Jednostki, którym udzielona została dotacja, o której mowa w art. 114
i w art. 115 ust. 1, s obowi zane do prowadzenia wyodr bnionej
ewidencji ksi gowej rodków otrzymanych z dotacji oraz wydatków
dokonywanych z tych rodków.

2.

Zatwierdzenie przez dysponenta cz ci bud etowej lub dysponenta
rodków, o których mowa w art. 87, rozliczenia dotacji w zakresie
rzeczowym i finansowym, przedstawionego przez obowi zan do tego
jednostk , powinno nast pi w terminie 30 dni od dnia jego
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przedstawienia, a w przypadku dotacji na realizacj zadania za granic - 60
dni od dnia jego przedstawienia.
3.

W przypadku stwierdzenia na podstawie rozliczenia, o którym mowa
w ust. 2, e dotacja została w cz ci lub cało ci wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem albo pobrana w nadmiernej wysoko ci, dysponent cz ci
bud etowej lub dysponent rodków, o których mowa w art. 87, okre la w
drodze decyzji wysoko
kwoty podlegaj cej zwrotowi do bud etu
pa stwa.
Art. 117.

1.

Podziału rezerw celowych dokonuje, z zastrze eniem ust. 2 i 3, Minister
Finansów w porozumieniu z wła ciwymi ministrami lub innymi
dysponentami cz ci bud etowych, nie pó niej ni do dnia 15
pa dziernika, z wyj tkiem rezerw, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 2
i 3, oraz rezerw przeznaczonych na finansowanie zobowi za Skarbu
Pa stwa.

2.

Podziału rezerwy celowej na zwi kszenie wynagrodze wynikaj cych ze
zmian organizacyjnych i nowych zada w pa stwowych jednostkach
bud etowych dokonuje Rada Ministrów.

3.

Podziału rezerwy celowej, przeznaczonej na finansowanie programów
realizowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 18 ust. 3 pkt 2,
z wył czeniem rodków pochodz cych z Europejskiego Funduszu
Rybołówstwa, dokonuje Minister Finansów na wniosek ministra
wła ciwego do spraw rozwoju regionalnego.

4.

Rezerwy celowe mog by przeznaczone, z zastrze eniem ust. 6,
wył cznie na cel, na jaki zostały utworzone, oraz wykorzystane zgodnie
z klasyfikacj wydatków.

5.

Zmiana klasyfikacji wydatków, o której mowa w ust. 4, mo e by
dokonana przez Ministra Finansów w porozumieniu z wła ciwym
ministrem lub innym dysponentem cz ci bud etowej, nie pó niej ni do
dnia 15 listopada.

6.

Minister Finansów mo e, po uzyskaniu pozytywnej opinii sejmowej
komisji wła ciwej do spraw bud etu, dokona zmiany przeznaczenia
rezerwy celowej.
Art. 118.

1.

Rezerw ogóln dysponuje Rada Ministrów.

2.

Rada Ministrów mo e upowa ni , w drodze rozporz dzenia, Prezesa Rady
Ministrów i Ministra Finansów do dysponowania rezerw ogóln do
wysoko ci okre lonych kwot, uwzgl dniaj c zró nicowanie kwot.

3.

Rezerwa ogólna nie mo e by przeznaczona na zwi kszenie wydatków,
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które zostały zmniejszone w trakcie realizacji bud etu w wyniku
przeniesie , dokonanych na podstawie art. 131.
Art. 119.
O podziale rezerwy, o której mowa w art. 82 ust. 4, wojewodowie zawiadamiaj
Ministra Finansów.
Art. 120.
Ograniczenia, o których mowa art. 117 ust. 1, 4-6 oraz w art. 118 ust. 3, nie
maj zastosowania w przypadku realizacji zada wynikaj cych z przepisów
dotycz cych wprowadzenia stanów nadzwyczajnych na terytorium pa stwa lub
jego cz ci.
Art. 121.
1.

2.

Rada Ministrów kieruje wykonywaniem bud etu pa stwa i w tym celu
mo e, w drodze rozporz dzenia, wydawa wytyczne, w szczególno ci
okre laj c:
1)

organy administracji rz dowej
okre lonych rodzajów wydatków;

uprawnione

do

dokonywania

2)

szczegółowy sposób dokonywania wydatków, o których mowa
w pkt 1;

3)

szczegółowy sposób i terminy sporz dzania informacji z wykonania
wydatków, o których mowa w pkt 1, oraz jednostki obowi zane do ich
sporz dzania;

4)

tryb i zasady wydawania decyzji dotycz cych zapewnienia finansowania z bud etu pa stwa projektów finansowanych z udziałem
rodków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2;

5)

tryb i zasady wydawania decyzji dotycz cych zapewnienia
finansowania z bud etu pa stwa programów wieloletnich oraz innych
wydatków.

Rada Ministrów wydaj c rozporz dzenie, o którym mowa w ust. 1,
uwzgl dnia wła ciwo podmiotów realizuj cych zadania oraz zakres
przedmiotowy tych zada .
Art. 122.

W toku wykonywania bud etu pa stwa obowi zuj
gospodarki finansowej:

nast puj ce zasady

1)

ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów bud etu pa stwa
nast puje na zasadach i w terminach wynikaj cych z obowi zuj cych
przepisów;

2)

pełna realizacja zada nast puje w terminach okre lonych przepisami
i harmonogramem, o którym mowa w art. 113 ust. 1;
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3)

dokonywanie wydatków nast puje w granicach kwot okre lonych w planie
finansowym, z uwzgl dnieniem prawidłowo dokonanych przeniesie
i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszcz dny,
z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych
nakładów;

4)

przeniesienia wydatków w bud ecie pa stwa mog by dokonywane na
zasadach i w zakresie okre lonych w art. 131 – 133;

5)

zlecanie zada powinno nast powa na zasadzie wyboru najkorzystniejszej
oferty, z uwzgl dnieniem przepisów o zamówieniach publicznych,
a w odniesieniu do organizacji pozarz dowych, z odpowiednim
zastosowaniem art. 23 i art. 115.
Art. 123.

1.

Wydatki nieprzewidziane, których obowi zkowe płatno ci wynikaj
z tytułów egzekucyjnych lub wyroków s dowych, mog by dokonywane
bez wzgl du na poziom rodków finansowych zaplanowanych na ten cel.
Odpowiednia zmiana planu wydatków powinna nast pi w trybie
przeniesie wydatków z innych podziałek klasyfikacji wydatków lub
z rezerw celowych.

2.

Do przeniesie , o których mowa w ust. 1, nie stosuje si ogranicze
wynikaj cych z art. 131 ust. 1-5.
Art. 124.

1.

Wydatki na obsług długu Skarbu Pa stwa s dokonywane przed innymi
wydatkami bud etu pa stwa.

2.

Minister Finansów mo e dokonywa przeniesie wydatków planowanych
na obsług długu publicznego Skarbu Pa stwa pomi dzy cz ciami
bud etu pa stwa, w których ujmuje si obsług długu zagranicznego
Skarbu Pa stwa oraz obsług długu krajowego Skarbu Pa stwa.
Art. 125.

1.

rodki finansowe uzyskane przez Ministra Finansów z tytułu transakcji
finansowych na instrumentach pochodnych, polegaj cych na wymianie
płatno ci odsetkowych, pomniejszaj wydatki zwi zane z obsług długu
Skarbu Pa stwa.

2.

rodki finansowe uzyskane przez Ministra Finansów z tytułu transakcji
finansowych na instrumentach pochodnych, polegaj cych na wymianie
płatno ci kapitałowych, pomniejszaj rozchody.
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Art. 126.
1.

Wpłaty rodków własnych Unii Europejskiej do jej bud etu dokonywane
s w terminach i wysoko ci wynikaj cej z umowy mi dzynarodowej,
z zastrze eniem ust. 2.

2.

W przypadku, gdy w trakcie roku bud etowego - w wyniku zmian
wprowadzonych w bud ecie ogólnym Unii Europejskiej - wpłata rodków
własnych, o których mowa w ust. 1, ulegnie zwi kszeniu i nie b dzie
mo liwe pokrycie zwi kszonych rodków z rezerw celowych, Rada
Ministrów przedstawia sejmowej komisji wła ciwej do spraw bud etu
propozycje sfinansowania zwi kszonego wydatku.

3.

W pierwszej kolejno ci na cel, o którym mowa w ust. 2, przeznacza si :

4.

1)

wydatki zablokowane na podstawie art. 137;

2)

niepodzielone rezerwy celowe.

Pozytywna opinia sejmowej komisji wła ciwej do spraw bud etu
o propozycjach sfinansowania zwi kszonych wpłat rodków własnych Unii
Europejskiej oznacza:
1)

upowa nienie dla Ministra Finansów do przeniesienia wydatków
mi dzy cz ciami i działami w przypadku, o którym mowa w ust. 3
pkt 1;

2)

zgod komisji na zmian przeznaczenia rezerw celowych bez
stosowania trybu okre lonego w art. 117 w przypadku, o którym
mowa w ust. 3 pkt 2;

3)

upowa nienie dla Rady Ministrów do dokonania przeniesienia
planowanych wydatków pomi dzy cz ciami i działami bud etu
pa stwa - w przypadku innych wydatków.
Art. 127.

1.

Dotacje udzielone z bud etu pa stwa w cz ci niewykorzystanej do ko ca
roku bud etowego lub w terminie okre lonym w rozporz dzeniu,
wydanym na podstawie art. 140, podlegaj zwrotowi do bud etu pa stwa
odpowiednio do dnia 15 lutego nast pnego roku albo w terminie 21 dni od
dnia okre lonego w tym rozporz dzeniu.

2.

Dotacje udzielone z bud etu pa stwa na realizacj zada za granic
w cz ci niewykorzystanej do ko ca roku bud etowego podlegaj
zwrotowi do bud etu pa stwa do 28 lutego nast pnego roku.

3.

Od kwot dotacji zwróconych po terminie, okre lonym w ust. 1 i 2, nalicza
si odsetki w wysoko ci okre lonej jak dla zaległo ci podatkowych,
pocz wszy od dnia nast puj cego po dniu, w którym upłyn ł termin
zwrotu dotacji.

4.

Wykorzystanie dotacji nast puje w szczególno ci przez zapłat za
zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona, albo w przypadku
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gdy przepisy odr bne stanowi o sposobie udzielenia i rozliczenia dotacji,
wykorzystanie nast puje przez realizacj celów wskazanych w tych
przepisach.
5.

Dotacje celowe przyznane jednostkom samorz du terytorialnego na
realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada
zleconych ustawami, w cz ci niewykorzystanej w danym roku, podlegaj
zwrotowi do bud etu pa stwa w cz ci, w jakiej zadanie nie zostało
wykonane, w terminie okre lonym w ust. 1.
Art. 128.

1.

Dotacje udzielone z bud etu pa stwa:
1)

wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem;

2)

pobrane nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci

- podlegaj zwrotowi do bud etu pa stwa wraz z odsetkami w wysoko ci
okre lonej jak dla zaległo ci podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego
roku nast puj cego po roku, w którym udzielono dotacji.
2.

Dotacjami pobranymi w nadmiernej wysoko ci s dotacje otrzymane
z bud etu w wysoko ci wy szej ni okre lona w odr bnych przepisach,
umowie lub wy szej ni niezb dna na dofinansowanie lub finansowanie
dotowanego zadania.

3.

Dotacjami nienale nymi s dotacje udzielone bez podstawy prawnej.

4.

Zwrotowi do bud etu pa stwa podlega ta cz
dotacji, która została
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienale nie udzielona lub
pobrana w nadmiernej wysoko ci.

5.

Odsetki od dotacji podlegaj cych zwrotowi do bud etu pa stwa nalicza si
pocz wszy od dnia:

6.

7.

1)

przekazania z bud etu pa stwa dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem;

2)

stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub nienale nego pobrania
dotacji.

Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo
otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata z wył czeniem dotacji celowych
przyznawanych jednostkom samorz du terytorialnego na realizacj :
1)

zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych
ustawami;

2)

zada własnych, których obowi zek dotowania z bud etu pa stwa
wynika z odr bnych ustaw.

Okres 3 lat rozpoczyna si :
1) od przyj cia do wiadomo ci wyników kontroli, w toku której
stwierdzono nieprawidłowo ci oraz w wyniku, której dokonano zwrotu
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dotacji;
2) w innych przypadkach od dnia otrzymania ostatecznej decyzji
okre laj cej kwot przypadaj c do zwrotu i termin, od którego odlicza
si odsetki.
Art. 129.
1.

W przypadku niedokonania zwrotu dotacji w terminie, o którym mowa w
art. 127 ust. 1 i 2 oraz art. 128 ust. 1, organ lub inny dysponent cz ci
bud etowej, który udzielił dotacji, wydaje decyzj okre laj c kwot
przypadaj c do zwrotu i termin, od którego nalicza si odsetki.

2.

Organem odwoławczym od decyzji wydanych w pierwszej instancji przez
wojewod jest Minister Finansów.

3.

W zakresie nieuregulowanym w ust. 1 i 2 stosuje si odpowiednio przepisy
działu III Ordynacji podatkowej, z wyj tkiem art. 57 tej ustawy.

4.

Kompetencje organu podatkowego okre lone w dziale III Ordynacji
podatkowej, wykonuje organ lub inny dysponent cz ci bud etowej, o
których mowa w ust. 1.
Art. 130.

1.

Zmiany kwot dotacji celowych na zadania zlecone jednostkom samorz du
terytorialnego mog nast powa w terminie do dnia 15 listopada roku
bud etowego, a zmiany kwot dotacji na dofinansowanie zada własnych
jednostek samorz du terytorialnego - do dnia 30 listopada roku
bud etowego.

2.

Terminy okre lone w ust. 1 nie obowi zuj w przypadku dofinansowania
zada jednostek samorz du terytorialnego realizowanych w zwi zku ze
zdarzeniem losowym.
Art. 131.

1.

Dysponenci cz ci bud etowych mog dokonywa przeniesie wydatków
mi dzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, z zastrze eniem
ust. 5, w ramach danej cz ci i działu bud etu pa stwa.

2.

Przeniesienie polegaj ce na zmniejszeniu lub zwi kszeniu wydatków
przeznaczonych na finansowanie programów realizowanych z udziałem
rodków, o których mowa w art. 18 ust. 3 pkt 2, wymaga zgody ministra
wła ciwego do spraw rozwoju regionalnego.

3.

Przeniesienie polegaj ce na zmniejszeniu lub zwi kszeniu wydatków
maj tkowych wymaga zgody Ministra Finansów.

4.

Dysponenci cz ci bud etowych mog
upowa ni
kierowników
podległych jednostek do dokonywania przeniesie wydatków w obr bie
jednego rozdziału, z wył czeniem wydatków maj tkowych.
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5.

Przeniesienia wydatków, o których mowa w ust. 1 i 4, nie mog zwi ksza
planowanych wydatków na uposa enia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
o ile odr bne przepisy nie stanowi inaczej.

6.

Przepisy ust. 1-5 nie maj
pa stwa.

7.

Ministrowie b d cy dysponentami wi cej ni jednej cz ci bud etowej
mog dokonywa przeniesie wydatków mi dzy cz ciami w ramach
jednego działu i rozdziału bud etu pa stwa. O podj tych decyzjach
ministrowie informuj niezwłocznie Rad Ministrów. Rada Ministrów
mo e uchyli decyzj ministra.

zastosowania do podziału rezerw bud etu

Art. 132.
1.

Minister Finansów na wniosek ministra wła ciwego do spraw rozwoju
regionalnego dokonuje przeniesie mi dzy cz ciami i działami bud etu
pa stwa wydatków przeznaczonych na realizacj programów operacyjnych
finansowanych ze rodków, o których mowa w art. 18 ust. 3 pkt 2.

2.

Minister wła ciwy do spraw rozwoju regionalnego niezwłocznie informuje
Rad Ministrów o przyczynach wyst pienia z wnioskiem, o którym mowa
w ust. 1. Rada Ministrów mo e uchyli decyzj Ministra Finansów
o przeniesieniu, o którym mowa w ust. 1.
Art. 133.

1.

Prezes Rady Ministrów mo e, w razie zniesienia lub przekształcenia
ministerstwa, w drodze rozporz dzenia, dokonywa przeniesienia
planowanych dochodów i wydatków bud etowych mi dzy cz ciami
bud etu pa stwa, z zachowaniem przeznaczenia rodków publicznych
wynikaj cego z ustawy bud etowej.

2.

Prezes Rady Ministrów w rozporz dzeniu, o którym mowa w ust. 1, mo e
okre li dla utworzonego lub przekształconego ministerstwa kwoty
wynagrodze w podziale na cz ci i działy bud etu pa stwa.

3.

Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si równie w przypadku zniesienia lub
przekształcenia, b d cych dysponentami cz ci bud etowych, organów,
urz dów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez
Prezesa Rady Ministrów albo ministra.
Art. 134.

1.

rodki z bud etu pa stwa, przeznaczone na finansowanie programów
wieloletnich, uj tych w wykazach, o których mowa w art. 79 ust. 2 pkt 4,
nie mog by , z zastrze eniem ust. 2, wykorzystane na inne cele.

2.

Niewykorzystane rodki na finansowanie programów wieloletnich Rada
Ministrów mo e przeznaczy na finansowanie innych programów lub
zobowi za Skarbu Pa stwa.
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Art. 135.
W planach finansowych pa stwowego funduszu celowego i agencji
wykonawczej mog by dokonywane zmiany w trakcie roku bud etowego po
uzyskaniu zgody odpowiednio ministra nadzoruj cego lub dysponuj cego
pa stwowym funduszem celowym lub nadzoruj cego agencj wykonawcz . O
dokonanych zmianach nale y powiadomi Ministra Finansów.
Art. 136.
1.

Minister Finansów sprawuje ogóln kontrol :
1)

realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
bud etu pa stwa;

2)

wykorzystania rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej;

3)

poziomu deficytu.

2.

Minister wła ciwy do spraw rozwoju regionalnego sprawuje nadzór
i kontrol nad realizacj programów finansowanych z udziałem rodków,
o których mowa w art. 18 ust. 3 pkt 2.

3.

Dysponenci cz ci bud etowych sprawuj nadzór i kontrol :
1)

nad cało ci gospodarki finansowej podległych im jednostek
organizacyjnych oraz przestrzegania przez te jednostki realizacji
procedury kontroli oraz zasady wst pnej oceny celowo ci
poniesionych wydatków;

2)

wykorzystania dotacji udzielonych z bud etu pa stwa;

3)

realizacji zada finansowanych z bud etu pa stwa;

4)

przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w toku wykonywania bud etu;

5)

nad prawidłowo ci

dokonywania zmian warto ci kosztorysowej

inwestycji, które s finansowane ze rodków bud etu pa stwa;
6) nad prawidłowo ci przygotowania i uzgodnienia programu inwestycji
budowlanej, której realizacja b dzie finansowana lub dofinansowana z
bud etu pa stwa.
4.

Przedmiotem nadzoru i kontroli, o których mowa w ust. 3, jest
w szczególno ci:
1)

prawidłowo

i terminowo

pobierania dochodów;

2)

zgodno

3)

prawidłowo wykorzystania rodków finansowych, w tym zakres
zrealizowanych zada ;

4)

wysoko

5)

prawidłowo wykorzystania dotacji udzielonych z bud etu pa stwa,
pod wzgl dem zgodno ci z przeznaczeniem oraz wysoko ci

wydatków z planowanym przeznaczeniem;

i terminy przekazywania dotacji;
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wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zada przewidzianych do
sfinansowania dotacj z bud etu pa stwa;
6)

ocena celowo ci i ekonomicznej efektywno ci inwestycji oraz zasadno ci
jej planowanego zakresu rzeczowego i terminu realizacji;

7)

prawidłowo obliczenia warto ci kosztorysowej inwestycji oraz realno
kwot planowanych przez inwestora na jej finansowanie.
Art. 137.

1.

W przypadku stwierdzenia:
1)

niegospodarno ci w okre lonych jednostkach;

2)

opó nie w realizacji zada ;

3)

nadmiaru posiadanych rodków;

4)

naruszenia zasad gospodarki finansowej, o których mowa w art. 122

- mo e by podj ta decyzja o blokowaniu planowanych wydatków
bud etowych.
2.

Blokowanie planowanych wydatków bud etowych oznacza okresowy lub
obowi zuj cy do ko ca roku zakaz dysponowania cz ci lub cało ci
planowanych wydatków.

3.

Decyzje o blokowaniu planowanych wydatków, w przypadkach okre lonych w ust. 1, podejmuj :
1)

Minister Finansów - w zakresie całego bud etu pa stwa, z wył czeniem wydatków podmiotów, o których mowa w art. 106 ust. 2;

2)

dysponenci cz ci bud etowych - w zakresie ich cz ci bud etu
pa stwa.

4.

O decyzjach, o których mowa w ust. 3 pkt 2, dysponenci cz ci
bud etowych niezwłocznie informuj Ministra Finansów.

5.

W decyzjach, o których mowa w ust. 3, mo e by zawarty wykaz wydatków, które nie mog by dokonywane.

6.

Minister Finansów, po uzyskaniu pozytywnej opinii sejmowej komisji
wła ciwej do spraw bud etu, mo e utworzy now rezerw celow
i przenie do tej rezerwy kwoty wydatków zablokowane na podstawie
ust. 1 pkt 2 i 3.

7.

W przypadku stwierdzenia okoliczno ci, o których mowa w ust. 1,
dotycz cych wydatkowania rodków przeznaczonych na finansowanie
programów i projektów, o których mowa w art. 207, Minister Finansów, na
wniosek ministra wła ciwego do spraw rozwoju regionalnego, mo e
utworzy now rezerw celow i przenie do niej zablokowane kwoty
wydatków, po poinformowaniu sejmowej komisji wła ciwej do spraw
bud etu.
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8.

Rezerw , o której mowa w ust. 6, przeznacza si na sfinansowanie
zobowi za Skarbu Pa stwa lub na cele osobno wskazane w ustawie
bud etowej.

9.

Rezerw , o której mowa w ust. 7, przeznacza si na finansowanie tych
programów lub projektów, o których mowa w art. 207, w których realizacji
nie wyst puj opó nienia.

10. Minister Finansów informuje niezwłocznie Rad Ministrów o przyczynach
podj cia decyzji, o których mowa w ust. 3 pkt 1. Rada Ministrów mo e
uchyli decyzj Ministra Finansów.
Art. 138.
1.

W przypadku zagro enia realizacji ustawy bud etowej mo e nast pi
blokowanie na czas oznaczony planowanych wydatków bud etu pa stwa.

2.

Blokowanie planowanych wydatków bud etu pa stwa, o którym mowa
w ust. 1, oznacza wstrzymanie przekazywania rodków na realizacj zada
finansowanych z bud etu pa stwa lub okresowy albo obowi zuj cy do
ko ca roku zakaz dysponowania cz ci lub cało ci planowanych
wydatków.

3.

Rada Ministrów, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji sejmowej
wła ciwej do spraw bud etu podejmuje, w drodze rozporz dzenia, decyzj
o blokowaniu wydatków.

4.

W rozporz dzeniu, o którym mowa w ust. 3, Rada Ministrów okre la
w szczególno ci:
1)

cz

bud etu pa stwa;

2)

ł czn kwot wydatków, która podlega blokadzie

- uwzgl dniaj c stopie zagro enia realizacji poszczególnych zada oraz
stopie zagro enia realizacji ustawy bud etowej.
5.

Szczegółow klasyfikacj wydatków, które podlegaj blokowaniu, ustala
dysponent cz ci bud etowej.
Art. 139.

W przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego na terytorium pa stwa lub
jego cz ci Rada Ministrów mo e, w drodze rozporz dzenia, dokonywa
przeniesienia planowanych wydatków bud etowych mi dzy cz ciami
i działami bud etu pa stwa w celu realizacji zada wynikaj cych z przepisów
dotycz cych wprowadzenia tych stanów.
Art. 140.
1.

Niezrealizowane kwoty wydatków bud etu pa stwa wygasaj , z zastrzeeniem ust. 2, z upływem roku bud etowego.
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2.

3.

Nie wygasaj z upływem roku bud etowego wydatki bud etu pa stwa:
1)

których planowanym ródłem finansowania s przychody z kredytów
zagranicznych;

2)

przeznaczone na finansowanie programów i projektów finansowanych
z udziałem rodków, o których mowa w art. 18 ust. 3 pkt 2-5.

Nie pó niej ni do dnia 15 grudnia roku bud etowego Rada Ministrów
ustala, w drodze rozporz dzenia, po uzyskaniu w tej sprawie opinii komisji
sejmowej wła ciwej do spraw bud etu plan finansowy wydatków,
o których mowa w ust. 2 i ostateczny termin ich dokonania nie dłu szy ni :
-

30 czerwca nast pnego roku bud etowego dla wydatków, których
ródłem s rodki pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej,

-

31 marca nast pnego roku bud etowego dla pozostałych wydatków
niewygasaj cych.

4.

Wydaj c rozporz dzenie, o którym mowa w ust. 3, Rada Ministrów
uwzgl dni terminy zako czenia procedur wynikaj cych z przepisów o zamówieniach publicznych oraz stopie zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

5.

rodki finansowe na wydatki, o których mowa w ust. 2, s gromadzone na
wyodr bnionym rachunku wydatków centralnego rachunku bie cego
bud etu pa stwa.

6.

Minister Finansów, do dnia 31 grudnia roku bud etowego, przekazuje na
rachunek, o którym mowa w ust. 5, rodki finansowe w wysoko ci równej
ł cznej kwocie wydatków uj tych w planie, o którym mowa w ust. 3.

7.

Rada Ministrów w rozporz dzeniu, o którym mowa w ust. 3, mo e
wskaza rodki finansowe, o których mowa w ust. 2 pkt 2, przeznaczone
na:
1)

integracj społeczn ;

2)

popraw jako ci kształcenia;

3)

rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsi biorstw

- w ramach programów operacyjnych realizowanych z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego, do których nie stosuje si przepisów
ust. 5 i 6, uwzgl dniaj c rodzaje beneficjentów, rodzaje projektów oraz
procedury stosowane przy ich realizacji.
8.

rodki finansowe, o których mowa w ust. 7, pozostaj na rachunkach
beneficjentów programów operacyjnych realizowanych z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego i mog by wydatkowane w terminie
okre lonym w rozporz dzeniu, o którym mowa w ust. 3.

9.

rodki finansowe niewykorzystane w terminie okre lonym przez Rad
Ministrów podlegaj przekazaniu na dochody bud etu pa stwa na
wyodr bniony rachunek dochodów centralnego rachunku bie cego
bud etu pa stwa w terminie 21 dni od dnia okre lonego w rozporz dzeniu
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wydanym na podstawie ust. 3.
Rozdział 5. Sprawozdanie z wykonania bud etu
Art. 141.
1.

Wykonanie bud etu pa stwa podlega kontroli Sejmu.

2.

Rada Ministrów przedstawia Sejmowi i Najwy szej Izbie Kontroli, w terminie do dnia 31 maja roku nast pnego, roczne sprawozdanie z wykonania
bud etu pa stwa oraz:

3.

4.

5.

1)

sprawozdanie o dochodach i wydatkach zwi zanych z zadaniami
z zakresu administracji rz dowej, realizowanymi przez jednostki
samorz du terytorialnego, i innymi zadaniami zleconymi jednostkom
samorz du terytorialnego odr bnymi ustawami;

2)

zbiorcz informacj
terytorialnego;

3)

ocen realizacji zało e makroekonomicznych oraz przebiegu
prywatyzacji maj tku Skarbu Pa stwa;

4)

informacj o realizacji zadaniowego planu wydatków.

o wykonaniu bud etów jednostek samorz du

Informacja o realizacji zadaniowego planu wydatków zawiera:
1)

omówienie realizacji zadaniowego planu wydatków, w tym realizacji
zało onych celów;

2)

zestawienie planowanych i poniesionych wydatków na realizacj
zada ;

3)

zestawienie planowanych i poniesionych wydatków na realizacj
podzada priorytetowych;

4)

zestawienie planowanych i realizowanych warto ci mierników.

Sprawozdanie z wykonania ustawy bud etowej powinno zawiera :
1)

dochody, wydatki oraz nadwy k lub deficyt sektora finansów publicznych;

2)

dochody i wydatki wynikaj ce z zamkni
rachunków bud etu
pa stwa, sporz dzone według szczegółowo ci i układu ustawy
bud etowej;

3)

przychody i wydatki pa stwowych funduszy celowych;

4)

przychody i koszty agencji wykonawczych;

Ponadto do sprawozdania doł cza si :
1)

omówienie wykonania bud etu pa stwa, z uwzgl dnieniem ró nic
mi dzy bud etem uchwalonym a wykonanym;

2)

informacj o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku
bud etowego;
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6.

7.

3)

omówienie wielko ci rodków własnych Unii Europejskiej oraz
rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej, z uwzgl dnieniem ró nic mi dzy wielko ciami uchwalonymi a wykonanymi;

4)

informacje dotycz ce otrzymanych i wydatkowanych
o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3;

5)

informacje o wykonaniu zada , w ramach planowanych kwot
wydatków, wraz z opisem celów tych zada , mierników wykonania
oraz przewidywanych pi cioletnich kosztów finansowych zwi zanych
z ich realizacj , a tak e o wydatkach poniesionych na ich realizacj .

rodków,

Zbiorcza informacja o wykonaniu bud etów jednostek samorz du
terytorialnego powinna zawiera odr bnie dla ka dego stopnia jednostki
samorz du terytorialnego:
1)

zestawienie dochodów według wa niejszych ródeł;

2)

zestawienie wydatków według działów;

3)

zestawienie wydatków według wa niejszych rodzajów wydatków;

4)

zestawienie przychodów i kosztów agencji wykonawczych;

5)

omówienie wykonania bud etów jednostek samorz du terytorialnego.

Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, Rada Ministrów doł cza:
1)

sprawozdanie dotycz ce przestrzegania zasady stanowi cej, e:
a)

ł czna kwota pa stwowego długu publicznego,

b)

ł czna kwota długu Skarbu Pa stwa

- nie mo e przekroczy 60 % warto ci rocznego produktu krajowego
brutto w danym roku bud etowym;
2)

informacj dotycz c długu, deficytu, por cze i gwarancji sektora
finansów publicznych, o których mowa w art. 39.
Art. 142.

Minister Finansów przedstawia komisji sejmowej wła ciwej do spraw bud etu
i Najwy szej Izbie Kontroli informacj o przebiegu wykonania bud etu pa stwa
za pierwsze półrocze w terminie do dnia 10 wrze nia tego roku.
Rozdział 6. Bankowa obsługa bud etu pa stwa
Art. 143.
1.

Dla obsługi bud etu pa stwa s
bankowe:
1)
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centralny rachunek bie cy bud etu pa stwa, z wyodr bnieniem
rachunków dochodów i wydatków bud etu pa stwa oraz rachunków
rodków do sfinansowania po yczkowych potrzeb bud etu pa stwa;
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2)

rachunki bie ce pa stwowych jednostek bud etowych, z wyodr bnieniem rachunków dochodów i wydatków;

3)

rachunki bie ce urz dów obsługuj cych organy podatkowe, dla
gromadzenia dochodów bud etu pa stwa, z wyodr bnieniem
rachunków dla niektórych rodzajów dochodów;

4)

rachunki bie ce pa stwowych funduszy celowych, o ile przepisy
odr bnych ustaw nie stanowi inaczej;

5)

rachunki bie ce pa stwowych jednostek bud etowych maj cych
siedzib poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

6)

rachunki pomocnicze.

2.

Obsług bankow bud etu pa stwa w zakresie rachunków bankowych
wymienionych w ust. 1 pkt 1-6 prowadzi Narodowy Bank Polski lub Bank
Gospodarstwa Krajowego, z zastrze eniem ust. 3-5.

3.

Wyboru podmiotu prowadz cego obsług rachunków, o których mowa
w ust. 1 pkt 1-4, dokonuje Minister Finansów, uwzgl dniaj c niezb dne
warunki techniczne i organizacyjne, które powinny by spełnione przez ten
podmiot, kwalifikacje zawodowe pracowników, jak równie wpływ na stan
finansów publicznych w zwi zku z podj ciem i prowadzeniem obsługi
tych rachunków.

4.

Bank Gospodarstwa Krajowego mo e podj
obsług rachunków,
o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, nie wcze niej ni z dniem przyj cia przez
Rzeczpospolit Polsk waluty euro.

5.

Obsług bankow bud etu pa stwa w zakresie rachunków wymienionych
w ust. 1 pkt 5-6 oraz rachunków pa stwowych osób prawnych, o których
mowa w art. 6 pkt 15, mo e prowadzi Narodowy Bank Polski, Bank
Gospodarstwa Krajowego lub inny bank, z zastrze eniem ust. 6. Wyboru
banku innego ni Narodowy Bank Polski lub Bank Gospodarstwa
Krajowego dla obsługi tych rachunków dokonuje si w trybie przepisów o
zamówieniach publicznych.

6.

Minister Finansów mo e dokona wyboru podmiotu prowadz cego
obsług rachunków bankowych, wymienionych w ust. 1 pkt 6, dla
niektórych rodzajów rachunków pomocniczych.
Art. 144.

1.

Dochody bud etu pa stwa s gromadzone odpowiednio na rachunkach
urz dów obsługuj cych organy podatkowe dla gromadzenia dochodów lub
na rachunkach bie cych dochodów pa stwowych jednostek bud etowych,
i przekazywane na centralny rachunek bie cy bud etu pa stwa, którego
dysponentem jest Minister Finansów.

2.

Wydatki bud etu pa stwa s dokonywane przez dysponentów rodków
bud etowych z ich rachunków bie cych wydatków ze rodków
otrzymanych bezpo rednio lub poprzez rachunek bie cy wydatków
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dysponenta nadrz dnego, z centralnego rachunku bie cego bud etu
pa stwa.
3.

Niewykorzystane przez dysponentów rodków bud etowych rodki,
o których mowa w ust. 2, s przekazywane bezpo rednio lub poprzez
rachunek bie cy wydatków dysponenta nadrz dnego, na centralny
rachunek bie cy bud etu pa stwa.

4.

Operacje z tytułu przychodów i rozchodów bud etu pa stwa s
dokonywane na centralnym rachunku bie cym bud etu pa stwa.
Art. 145.

Minister Finansów, kieruj c si ogólnie sprawowan kontrol realizacji
dochodów i wydatków bud etu pa stwa okre li, w drodze rozporz dzenia,
szczegółowy sposób wykonywania bud etu pa stwa, w tym w szczególno ci:
1)

sposób i warunki ustanawiania przez dysponentów cz ci bud etowych
dysponentów ni szego stopnia;

2)

tryb i terminy przekazywania:
a)

na centralny rachunek bie cy bud etu pa stwa dochodów
pobieranych przez urz dy b d ce organami podatkowymi i pa stwowe jednostki bud etowe z rachunków, o których mowa w art. 143
ust. 1 pkt 2 i 3,

b)

z centralnego rachunku bie cego bud etu pa stwa rodków na
rachunki, o których mowa w art. 143 ust. 1 pkt 2 i 3, z tytułu zwrotu
nadpłat dochodów, okre lonych w odr bnych przepisach,
dokonywanych z tych rachunków,

c)

z centralnego rachunku bie cego bud etu pa stwa rodków na
rachunki, o których mowa w art. 143 ust. 1 pkt 2, w celu dokonywania
wydatków tych jednostek,

d)

na centralny rachunek bie cy bud etu pa stwa niewykorzystanych
rodków, o których mowa w art. 144 ust. 3.

Art. 146.
1.

Obsługa bankowa rachunków bud etu pa stwa jest prowadzona w ramach
umowy rachunku bankowego.

2.

W ramach obsługi bankowej bud etu pa stwa podmiot prowadz cy
obsług udost pnia:
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1)

Ministrowi Finansów i Najwy szej Izbie Kontroli informacje o stanach rodków na rachunkach, o których mowa w art. 143 ust. 1;

2)

wła ciwym dysponentom informacje o stanach rodków w podległych
im jednostkach, na rachunkach bie cych, o których mowa w art. 143
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ust. 1 pkt 2 i 3
- w zakresie i terminach okre lonych w rozporz dzeniu wydanym na
podstawie ust. 3.
3.

Minister Finansów maj c na wzgl dzie ujednolicenie zasad obsługi
rachunków bud etu pa stwa oraz kieruj c si konieczno ci zapewnienia
płynnego przepływu informacji okre li, w drodze rozporz dzenia, rodzaje
i tryb dokonywania operacji na rachunkach, o których mowa w art. 143
ust. 1, oraz zakres i terminy udost pniania informacji, o których mowa
w ust. 2, w ramach prowadzonej obsługi bankowej bud etu pa stwa,
z zastrze eniem ust. 4.

4.

Je eli podmiotem prowadz cym obsług centralnego rachunku bie cego
bud etu pa stwa jest Narodowy Bank Polski, Minister Finansów, wydaj c
rozporz dzenie, o którym mowa w ust. 3, zasi ga opinii Prezesa
Narodowego Banku Polskiego.

Dział V. Bud et i uchwała bud etowa jednostki samorz du terytorialnego
Rozdział 1. Podstawowe definicje i zasady
Art. 147.
1.

Bud et jednostki samorz du terytorialnego jest rocznym planem dochodów
i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki.
2. Bud et jednostki samorz du terytorialnego jest uchwalany na rok
bud etowy.
3. Podstaw gospodarki finansowej jednostki samorz du terytorialnego w
danym roku bud etowym jest uchwała bud etowa.
4. Uchwała bud etowa składa si z:
1) bud etu jednostki samorz du terytorialnego;
2) przepisów regulacyjnych;
3) zał czników, o których mowa w art. 149.
Art. 148.
1.

W przepisach regulacyjnych okre la si :
1) ł czn kwot planowanych dochodów bud etu jednostki samorz du
terytorialnego, z wyodr bnieniem dochodów bie cych i maj tkowych;
2) ł czn kwot planowanych wydatków bud etu jednostki samorz du
terytorialnego, z wyodr bnieniem wydatków bie cych i maj tkowych;
3) kwot planowanej nadwy ki bud etu lub planowanego deficytu
bud etu;
4) ł czn kwot planowanych przychodów bud etu;
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2.

3.

5) ł czn kwot planowanych rozchodów bud etu.
Cz
regulacyjna okre la ponadto:
1) upowa nienie dla zarz du jednostki samorz du terytorialnego do
zaci gania:
a)
kredytów i po yczek oraz emisji papierów warto ciowych na
pokrycie wyst puj cego w ci gu roku bud etowego
przej ciowego deficytu bud etu jednostki samorz du
terytorialnego,
b)
zobowi za , na finansowanie wydatków maj tkowych,
c)
zobowi za z tytułu umów, których realizacja w roku
nast pnym jest niezb dna dla zapewnienia ci gło ci działania
jednostki i termin zapłaty upływa w roku nast pnym;
2) limit zobowi za z tytułu zaci ganych kredytów i po yczek oraz
emitowanych papierów warto ciowych, o których mowa w art. 62
ust. 1;
3) upowa nienie dla zarz du jednostki samorz du terytorialnego do
dokonywania zmian w bud ecie, w zakresie okre lonym w art. 186;
4) kwot wydatków przypadaj cych do spłaty w danym roku
bud etowym, zgodnie z zawart umow , z tytułu por cze i gwarancji
udzielonych przez jednostk samorz du terytorialnego;
5) szczególne zasady wykonywania bud etu jednostki samorz du
terytorialnego w danym roku bud etowym, w tym wynikaj ce z
przepisów ustawy z dnia 26 pa dziernika 1982 r. o wychowaniu w
trze wo ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147,
poz. 1231, z pó n. zm. 7)) i przepisów ustawy z dnia 20 czerwca
2001r. – Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z pó n.
zm. 8));
6) uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki
finansowej w ramach bud etu gminy;
7) inne postanowienia, których zamieszczenie w uchwale bud etowej
wynika z postanowie organu stanowi cego jednostki samorz du
terytorialnego.
W uchwale bud etowej nie zamieszcza si przepisów niezwi zanych z
wykonywaniem bud etu jednostki samorz du terytorialnego.
Art. 149.

Uchwała bud etowa zawiera tak e w formie zał cznika:
7)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 167,
poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99,
poz. 1001, Nr 152, poz. 1597 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110,
Nr 155, poz. 1298 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i
Nr 220, poz. 1600.
8)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2006 r. Nr 169,
poz. 1199, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124.
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1)

zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z bud etu jednostki
samorz du terytorialnego;

2)

prognoz kwoty długu jednostki samorz du terytorialnego na koniec roku
bud etowego i lata nast pne, na które zaci gni to zobowi zania;

3)
4)

wykaz obowi zuj cych umów o partnerstwie publiczno-prywatnym;
limit wydatków na wieloletnie programy, ustanawiane przez organ
stanowi cy w drodze odr bnych uchwał.

1.

2.

Art. 150.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z bud etu jednostki
samorz du terytorialnego, o którym mowa w art. 149 pkt 1, sporz dza si
w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych .
W zestawieniu planowanych kwot dotacji, wyodr bnia si dotacje
podmiotowe, dotacje przedmiotowe i dotacje celowe zwi zane z realizacj
zada jednostki samorz du terytorialnego.

Art. 151.
Wykaz obowi zuj cych umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, o którym
mowa w art. 149 pkt 3 zawiera:
1) przedmiot i cel umowy;
2) strony umowy;
3) okres wykonywania umowy;
4) ł czn kwot wydatków na wykonanie umowy, w tym ł czn
wydatków bud etowych;

kwot

5) ł czne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym ł czn kwot
wydatków bud etu w poszczególnych latach.

1.

2.

Art. 152.
Uchwała bud etowa okre la w formie zał cznika, oprócz limitów
wydatków na okres roku bud etowego, limity wydatków na wieloletnie
programy, w tym uj te w kontraktach wojewódzkich zawartych mi dzy
ministrem wła ciwym do spraw rozwoju regionalnego a zarz dem
samorz du województwa oraz na programy i projekty realizowane ze
rodków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3.
Zał cznik, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
nazw i cel programu, projektu lub zadania;
2)
jednostk organizacyjn odpowiedzialn za realizacj lub
koordynuj c wykonywanie programu, projektu lub zadania;
3)
okres realizacji i ł czne nakłady finansowe;
4)
wysoko wydatków w roku bud etowym oraz prognozowane
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wydatki w kolejnych latach.
3.

Kolejne uchwały bud etowe okre laj nakłady na uruchomiony program,
projekt lub zadanie, o których mowa w ust. 1, w wysoko ci umo liwiaj cej
ich terminowe zako czenie.

4.

Zmiana kwot wydatków na realizacj programu, projektu lub zadania, o
których mowa w ust. 1, nast puje w drodze uchwały organu stanowi cego
jednostki samorz du terytorialnego, zmieniaj cej zakres wykonywania lub
wstrzymuj cej ich wykonywanie.
Je eli organ stanowi cy nie postanowi o zaniechaniu realizacji, okresowym
wstrzymaniu realizacji lub o ograniczeniu rzeczowego zakresu programu
wieloletniego, a wydatki zaplanowane w projekcie bud etu przez zarz d
jednostki samorz du terytorialnego nie ró ni si od wydatków
uchwalonych dla danego programu wieloletniego, organ stanowi cy nie
mo e bez zgody zarz du jednostki samorz du terytorialnego zmniejszy
wydatków zaplanowanych na realizacj programu wieloletniego.

5.

1.
2.

1.

2.
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Art. 153.
ródła dochodów jednostek samorz du terytorialnego okre la odr bna
ustawa.
Wydatki bud etów jednostek samorz du terytorialnego s przeznaczone na
realizacj zada okre lonych w odr bnych przepisach, w szczególno ci na:
1)
zadania własne jednostek samorz du terytorialnego;
2)
zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zadania zlecone
jednostkom samorz du terytorialnego ustawami;
3)
zadania przej te przez jednostki samorz du terytorialnego do
realizacji w drodze umowy lub porozumienia;
4)
zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorz du
terytorialnego;
5)
pomoc rzeczow lub finansow dla innych jednostek samorz du
terytorialnego, okre lon
przez organ stanowi cy jednostki
samorz du terytorialnego odr bn uchwał .
Art. 154.
Ró nica mi dzy dochodami a wydatkami bud etu jednostki samorz du
terytorialnego stanowi odpowiednio nadwy k bud etu jednostki
samorz du terytorialnego lub deficyt bud etu jednostki samorz du
terytorialnego.
Deficyt bud etu jednostki samorz du terytorialnego mo e by
sfinansowany przychodami pochodz cymi z:
1) sprzeda y papierów warto ciowych wyemitowanych przez jednostk
samorz du terytorialnego;
2) kredytów;
3) po yczek;
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4) prywatyzacji maj tku jednostki samorz du terytorialnego;
5) nadwy ki bud etu jednostki samorz du terytorialnego z lat ubiegłych;
6) wolnych rodków jako nadwy ki rodków pieni nych na rachunku
bie cym bud etu jednostki samorz du terytorialnego, wynikaj cych
z rozlicze kredytów i po yczek z lat ubiegłych.
Art. 155.
Z bud etu jednostki samorz du terytorialnego mog by udzielane, o ile tak
stanowi odr bne przepisy, dotacje podmiotowe oraz dotacje przedmiotowe.

1.

2.

1.

2.
3.

Art. 156.
Dotacje przedmiotowe mog by udzielane wył cznie na dofinansowanie
wykonywania zada własnych jednostki samorz du terytorialnego i s
kalkulowane według stawek jednostkowych odnosz cych si do kosztu
wytworzenia wyrobu lub wiadczenia usługi.
Stawki dotacji przedmiotowych ustala organ stanowi cy jednostki
samorz du terytorialnego.
Art. 157.
Z bud etu jednostki samorz du terytorialnego mo e by udzielona pomoc
finansowa innym jednostkom samorz du terytorialnego w formie dotacji
celowej albo pomoc rzeczowa.
Podstaw udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1, jest umowa. Przepis
art. 180 stosuje si odpowiednio.
Do zwrotu dotacji udzielonych na podstawie umowy zawartej pomi dzy
jednostkami samorz du terytorialnego stosuje si odpowiednio przepisy
art. 181. Spory w zakresie zwrotu dotacji rozstrzygaj s dy powszechne.

Art. 158.
1. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałaj ce w
celu osi gni cia zysku mog otrzymywa z bud etu jednostki samorz du
terytorialnego dotacje na cele publiczne zwi zane z realizacj zada tej
jednostki.
2. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nast puje zgodnie z przepisami
ustawy o działalno ci po ytku publicznego i o wolontariacie, a je eli
dotyczy ono innych zada ni okre lone w tej ustawie - na podstawie
umowy jednostki samorz du terytorialnego z podmiotem, o którym mowa
w ust. 1;
3. Umowa, o której mowa w ust. 2, powinna okre la :
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została
przyznana, i termin jego wykonania;
2) wysoko
dotacji celowej udzielanej podmiotowi wykonuj cemu
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zadanie i tryb płatno ci;
3) termin wykorzystania dotacji, nie dłu szy ni do dnia 31 grudnia
danego roku bud etowego;
4) tryb kontroli wykonywania zadania;
5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej;
6) termin zwrotu niewykorzystanej cz ci dotacji celowej, nie dłu szy ni
15 dni od okre lonego w umowie dnia wykonania zadania.
4. Tryb post powania o udzielenie dotacji na inne zadania ni okre lone w
ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli
wykonywania zleconego zadania okre la w drodze uchwały organ
stanowi cy jednostki samorz du terytorialnego, maj c na uwadze
zapewnienie jawno ci post powania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia.

1.
2.

3.
4.
5.

Art. 159.
W bud ecie jednostki samorz du terytorialnego mog by tworzone
rezerwy celowe i rezerwa ogólna.
Rezerwy celowe s tworzone na wydatki, których szczegółowy podział na
pozycje klasyfikacji bud etowej nie mo e by dokonany w okresie
opracowywania bud etu.
Suma rezerw celowych nie mo e przekroczy 5 % wydatków bud etu
jednostki samorz du terytorialnego.
Rezerwa ogólna nie mo e by wy sza ni 1 % wydatków bud etu
jednostki samorz du terytorialnego.
Rezerwami, o których mowa w ust. 1, dysponuje zarz d jednostki
samorz du terytorialnego.

Art. 160.
Przez potrzeby po yczkowe bud etu jednostki samorz du terytorialnego
rozumie si zapotrzebowanie na rodki finansowe niezb dne do:
1)
sfinansowania deficytu bud etu jednostki samorz du terytorialnego;
2)
spłat wcze niej zaci gni tych zobowi za ;
3)
wykonywania innych operacji finansowych zwi zanych z długiem
jednostki samorz du terytorialnego.
Rozdział 2. Planowanie i uchwalanie uchwały bud etowej
Art. 161.
Inicjatywa w sprawie sporz dzenia i przedło enia do uchwalenia projektu
uchwały:
1)
bud etowej;
2)
o prowizorium bud etowym;
3)
o zmianie uchwały bud etowej
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nale y wył cznie do zarz du jednostki samorz du terytorialnego.
Art. 162.
Uchwała organu stanowi cego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
bud etowej okre la w szczególno ci:
1)
wymagan szczegółowo projektu bud etu;
2)
wykaz spraw, które winny by uregulowane w projekcie uchwały
bud etowej;
3)
materiały informacyjne, które zarz d przedło y organowi stanowi cemu
wraz z projektem uchwały bud etowej;
4)
terminy obowi zuj ce w toku prac nad projektem bud etu jednostki
samorz du terytorialnego;
5)
obowi zki jednostek organizacyjnych jednostki samorz du terytorialnego
w toku prac nad projektem bud etu jednostki samorz du terytorialnego.

1.

2.
3.

4.

5.

Art. 163.
W planie dochodów bud etu jednostki samorz du terytorialnego
wyszczególnia si w układzie działów klasyfikacji planowane kwoty
dochodów bie cych i dochodów maj tkowych.
Przez dochody bie ce bud etu jednostki samorz du terytorialnego
rozumie si dochody bud etowe nieb d ce dochodami maj tkowymi.
W planie dochodów bie cych ujmuje si w układzie działów planowane
kwoty dochodów bie cych w szczególno ci z tytułu:
1)
poszczególnych podatków i opłat stanowi cych dochody bud etu
jednostki samorz du terytorialnego;
2)
udziałów we wpływach z podatków stanowi cych dochód bud etu
pa stwa;
3)
subwencji ogólnej z bud etu pa stwa;
4)
dotacji i rodków na finansowanie wydatków bie cych
poniesionych na realizacj zada wykonywanych z udziałem
rodków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3.
W planie dochodów maj tkowych ujmuje si w układzie działów planowane kwoty dochodów maj tkowych, do których zalicza si :
1)
dotacje i rodki otrzymane na inwestycje;
2)
dochody ze sprzeda y maj tku;
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego
w prawo własno ci.
Organ stanowi cy jednostki samorz du terytorialnego mo e ustali
wi ksz szczegółowo planu dochodów bud etu.
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2.
3.

4.

5.

1.

2.
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Art. 164.
W planie wydatków bud etu jednostki samorz du terytorialnego
wyszczególnia si , w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji
bud etowej planowane kwoty wydatków bie cych i wydatków
maj tkowych.
Przez wydatki bie ce bud etu jednostki samorz du terytorialnego rozumie
si wydatki bud etowe nieb d ce wydatkami maj tkowymi.
W planie wydatków bie cych ujmuje si w układzie działów i rozdziałów
planowane kwoty wydatków bie cych, w szczególno ci na:
1) wydatki jednostek bud etowych, w tym na:
a)
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ,
b)
na zakup towarów i usług,
c)
koszty utrzymania oraz inne wydatki zwi zane z
funkcjonowaniem jednostek bud etowych i realizacj ich
statutowych zada ;
2)
dotacje na zadania bie ce;
3)
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;
4)
wydatki na programy i projekty realizowane ze rodków, o których
mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 w cz ci zwi zanej z realizacj
zada jednostki samorz du terytorialnego;
5)
wypłaty z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez jednostk
samorz du terytorialnego, przypadaj ce do spłaty w danym roku
bud etowym;
6)
obsług długu jednostki samorz du terytorialnego.
W planie wydatków maj tkowych ujmuje si w układzie działów i
rozdziałów planowane kwoty wydatków maj tkowych, do których zalicza
si wydatki na:
1)
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy i projekty
realizowane ze rodków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 w
cz ci
zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du
terytorialnego;
2)
zakup i obj cie akcji;
3)
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
Organ stanowi cy jednostki samorz du terytorialnego mo e ustali
wi ksz szczegółowo planu wydatków.
Art. 165.
W planie dochodów i wydatków bud etu okre la si tak e dochody
i wydatki finansowane z tych dochodów, zwi zane ze szczególnymi
zasadami wykonywania bud etu jednostki wynikaj cymi z przepisów
ustawy o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i
przepisów ustawy – Prawo ochrony rodowiska.
W planie dochodów i wydatków bud etu jednostki samorz du
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terytorialnego uwzgl dnia si dochody i wydatki zwi zane z realizacj
zada z zakresu administracji rz dowej i innych zada zleconych jednostce
samorz du terytorialnego odr bnymi ustawami oraz dochody i wydatki
zwi zane z realizacj zada wspólnych realizowanych w drodze umów lub
porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego.

1.

2.

3.

1.

2.

1.

Art. 166.
Kwoty dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rz dowej oraz
innych zada zleconych odr bnymi ustawami jednostkom samorz du
terytorialnego okre lane s przez dysponentów cz ci bud etowych według
zasad przyj tych w bud ecie pa stwa do okre lenia wydatków podobnego
rodzaju, o ile odr bne przepisy nie stanowi inaczej.
Dysponenci cz ci bud etowych dokonuj podziału kwot dotacji celowych
oraz kwot dochodów zwi zanych z realizacj zada z zakresu administracji
rz dowej oraz innych zada
zleconych jednostkom samorz du
terytorialnego odr bnymi ustawami, i przekazuj jednostce samorz du
terytorialnego informacje o kwotach wynikaj cych z podziału, w terminie
do dnia 25 pa dziernika roku poprzedzaj cego rok, na który
opracowywana jest ustawa bud etowa i uchwała bud etowa.
W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy bud etowej na dany rok
dysponenci cz ci bud etowych przekazuj
jednostce samorz du
terytorialnego informacje o kwotach dotacji celowych i kwotach
dochodów, wynikaj cych z podziału kwot okre lonych w ustawie
bud etowej i uj tych w układzie wykonawczym bud etu, o którym mowa
w art. 112 ust. 1 i 2 .
Art. 167.
Dotacje celowe na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz
innych zada zleconych ustawami s przekazywane jednostce samorz du
terytorialnego przez wojewodów w okresach miesi cznych, na podstawie
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków bud etu pa stwa, w
terminie umo liwiaj cym pełne i terminowe wykonywanie zada .
Dotacje celowe na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz
innych zada zleconych ustawami mog równie by przekazywane - w
terminach okre lonych w odr bnych przepisach - przez:
1)
Kierownika Krajowego Biura Wyborczego lub działaj cych z jego
upowa nienia dyrektorów zespołów i delegatur Krajowego Biura
Wyborczego na finansowanie zada zwi zanych z prowadzeniem
rejestru wyborców oraz organizacj i przeprowadzaniem wyborów i
referendów;
2)
dyrektorów urz dów statystycznych na finansowanie zada
zwi zanych z organizacj spisów powszechnych i rolnych.
Art. 168.
Zarz d jednostki samorz du terytorialnego przekazuje, pobrane dochody
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2.

3.

bud etowe zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej
oraz innych zada zleconych jednostce samorz du terytorialnego
ustawami, pomniejszone o okre lone w odr bnych przepisach dochody
bud etowe przysługuj ce jednostce samorz du terytorialnego z tytułu
wykonywania tych zada , na rachunek bie cy dochodów dysponenta
cz ci bud etowej przekazuj cego dotacj celow , według stanu rodków
okre lonego na:
1)
10. dzie miesi ca - w terminie do dnia 13. danego miesi ca;
2)
20. dzie miesi ca - w terminie do dnia 23. danego miesi ca.w
terminach odpowiednio do 15. i 25. dnia danego miesi ca.
Pobrane do dnia 31 grudnia i nieprzekazane w terminach, o których mowa
w ust. 1, dochody bud etowe zwi zane z realizacj zada z zakresu
administracji rz dowej oraz innych zada zleconych jednostce samorz du
terytorialnego ustawami s przekazywane odpowiednio przez zarz d
jednostki samorz du terytorialnego - na rachunek bie cy dochodów
dysponenta cz ci bud etowej przekazuj cego dotacje celowe w terminie
do dnia 8 stycznia roku nast puj cego po roku bud etowym, a gdy ten
dzie jest dniem wolnym od pracy - do pierwszego dnia roboczego po tym
terminie.

Dochody, o których mowa w ust. 1-2, s przekazywane wraz z nale nymi
odsetkami:
1)
ustawowymi, pobranymi od dłu ników z tytułu nieterminowo
regulowanych nale no ci, stanowi cych dochód bud etu pa stwa;
2)
naliczonymi w wysoko ci jak dla zaległo ci podatkowych w
przypadku nieodprowadzonych dochodów bud etowych w
terminach, o których mowa w ust. 1-2, przez zarz d jednostki
samorz du terytorialnego.
Art. 169.
1.
Zarz d sporz dza i przedkłada projekt uchwały bud etowej:
1) organowi stanowi cemu jednostki samorz du terytorialnego;
2) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania
- do dnia 15 listopada roku poprzedzaj cego rok bud etowy.
2.
Wraz z projektem uchwały bud etowej zarz d przedkłada organowi
stanowi cemu i regionalnej izbie obrachunkowej:
1) obja nienia do projektu uchwały bud etowej;
2) informacj o stanie mienia jednostki samorz du terytorialnego,
zawieraj c :
a) dane dotycz ce przysługuj cych jednostce samorz du
terytorialnego praw własno ci,
b) dane dotycz ce:
innych ni własno
praw maj tkowych, w tym w
szczególno ci o ograniczonych prawach rzeczowych,
u ytkowaniu wieczystym, wierzytelno ciach, udziałach
w spółkach, akcjach,
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3.

posiadania,
c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie
okre lonym w lit. a i b, od dnia zło enia poprzedniej informacji,
d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa
własno ci i innych praw maj tkowych oraz z wykonywania
posiadania,
e) inne dane i informacje o zdarzeniach maj cych wpływ na stan
mienia jednostki samorz du terytorialnego;
3) prognoz kwoty długu jednostki samorz du terytorialnego na koniec
roku bud etowego i lata nast pne, na które zaci gni to
zobowi zania;
4) inne materiały, okre lone w uchwale, o której mowa w art. 162.
Opini regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały bud etowej
zarz d jednostki samorz du terytorialnego jest obowi zany przedstawi ,
przed uchwaleniem bud etu, organowi stanowi cemu jednostki
samorz du terytorialnego.

Art. 170.
Uchwał bud etow organ stanowi cy jednostki samorz du terytorialnego
uchwala przed rozpocz ciem roku bud etowego, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach - nie pó niej ni do dnia 31 stycznia roku
bud etowego.

1.

2.

3.

Art. 171.
Do czasu uchwalenia uchwały bud etowej, jednak nie pó niej ni do dnia
31 stycznia roku bud etowego, podstaw gospodarki finansowej jest
projekt uchwały bud etowej przedstawiony organowi stanowi cemu
jednostki samorz du terytorialnego.
Bez zgody zarz du jednostki samorz du terytorialnego organ stanowi cy
jednostki samorz du terytorialnego nie mo e wprowadzi w projekcie
uchwały bud etowej jednostki samorz du terytorialnego zmian
powoduj cych zmniejszenie dochodów lub zwi kszenie wydatków i
jednocze nie zwi kszenie deficytu bud etu jednostki samorz du
terytorialnego.
W przypadku nieuchwalenia uchwały bud etowej w terminie, o którym
mowa w ust. 1, regionalna izba obrachunkowa, w terminie do ostatniego
dnia miesi ca lutego roku bud etowego, ustala bud et jednostki
samorz du terytorialnego w zakresie zada własnych oraz zada
zleconych. Do dnia ustalenia bud etu przez regionaln
izb
obrachunkow podstaw gospodarki finansowej jest projekt uchwały, o
której mowa w ust. 1.

Art. 172.
W przypadku gdy dochody i wydatki pa stwa okre la ustawa o prowizorium
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bud etowym, organ stanowi cy jednostki samorz du terytorialnego, na wniosek
zarz du, mo e podj
uchwał o prowizorium bud etowym jednostki
samorz du terytorialnego na okres obj ty ustaw o prowizorium bud etowym.

1.

2.

3.

1.

2.

3.
4.
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Art. 173.
Organ stanowi cy jednostki samorz du terytorialnego nie mo e uchwali
bud etu, w którym planowane wydatki bie ce s wy sze ni planowane
dochody bie ce powi kszone o nadwy k bud etow z lat ubiegłych i
wolne rodki.
Wykonane wydatki bie ce nie mog by wy sze ni wykonane dochody
bie ce powi kszone o nadwy k bud etow z lat ubiegłych i wolne
rodki, z zastrze eniem ust.3
Wykonane wydatki bie ce mog by wy sze ni wykonane dochody
bie ce powi kszone o nadwy k bud etow z lat ubiegłych i wolne
rodki, jedynie o kwot zwi zan z realizacj zada bie cych ze
rodków, o których mowa w art. 18 ust. 3, w przypadku, gdy rodki te nie
zostały przekazane w danym roku bud etowym.
Art. 174.
Organ stanowi cy jednostki samorz du terytorialnego nie mo e uchwali
bud etu, którego realizacja mo e spowodowa , e w roku bud etowym
lub w jakimkolwiek roku przypadaj cym po roku bud etowym, relacja
ł cznej kwoty przypadaj cych w danym roku bud etowym:
1)
spłat rat kredytów i po yczek, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt
2 wraz z nale nymi w danym roku odsetkami od kredytów i
po yczek, o których mowa w art. 62 ust. 1;
2)
wykupów papierów warto ciowych emitowanych przez jednostki
samorz du terytorialnego na cele okre lone w art. 62 ust. 1 pkt 2
wraz z nale nymi odsetkami i dyskontem od papierów
warto ciowych emitowanych na cele okre lone w art. 62 ust. 1;
3)
potencjalnych spłat kwot wynikaj cych z udzielonych przez
jednostki samorz du terytorialnego por cze oraz gwarancji
- do planowanych dochodów bud etu jednostki samorz du terytorialnego
przekroczy redni arytmetyczn z obliczonych dla ostatnich trzech lat
relacji jej dochodów bie cych powi kszonych o wpływy uzyskane ze
sprzeda y maj tku oraz pomniejszonych o wydatki bie ce po
wył czeniu odsetek, do dochodów ogółem bud etu jednostki samorz du
terytorialnego.
Do planowanych dochodów bud etu jednostki samorz du terytorialnego,
o których mowa w ust. 1 zalicza si otrzymane dotacje rozwojowe
wył cznie w cz ci zwi zanej z realizacj zada własnych tej jednostki.
Okres trzech ostatnich lat obejmuje rok poprzedzaj cy rok bud etowy, na
który uchwalana jest uchwała bud etowa oraz 2 poprzednie lata.
Do obliczenia relacji, o której mowa w ust. 1, dla roku poprzedzaj cego
rok bud etowy przyjmuje si planowane warto ci, wykazane w
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5.

6.

7.

1.

2.
3.

1.

sprawozdaniu za 3 kwartały, sporz dzonym na mocy odr bnych
przepisów. Do obliczenia relacji dla poprzednich 2 lat przyjmuje si dane
wykonane.
Ogranicze okre lonych w ust. 1 nie stosuje si do:
1) emitowanych papierów warto ciowych, kredytów i po yczek
zaci gni tych w zwi zku z umow zawart z podmiotem
dysponuj cym rodkami, o których mowa w art. 18 ust. 3;
2) por cze i gwarancji udzielonych samorz dowym osobom prawnym
realizuj cym zadania jednostki samorz du terytorialnego z
wykorzystaniem rodków, o których mowa w art. 18 ust. 3.
Przepisu ust. 5 nie stosuje si po zako czeniu programu, projektu lub
zadania realizowanych ze rodków, o których mowa w art. 18 ust. 3, oraz
po otrzymaniu refundacji dokonanych wydatków.
W przypadku gdy okre lone w umowie rodki, o których mowa w art. 18
ust. 3, nie zostan przekazane lub po ich przekazaniu orzeczony zostanie
ich zwrot, jednostka samorz du terytorialnego nie mo e emitowa
papierów warto ciowych, zaci ga kredytów, po yczek i udziela
por cze i gwarancji do czasu spełnienia warunku, o którym mowa w ust.
1.
Art. 175.
Do ł cznej kwoty przypadaj cych w danym roku bud etowym spłat i
wykupów, o których mowa w art. 174 ust. 1 pkt 1-3, dodaje si ,
przypadaj ce do spłaty w tym samym roku bud etowym, kwoty
zobowi za zwi zku współtworzonego przez dan jednostk samorz du
terytorialnego:
w wysoko ci proporcjonalnej do jej udziału we wspólnej
inwestycji współfinansowanej kredytem, po yczk lub emisj
obligacji spłacanych lub wykupywanych w danym roku
bud etowym, a w pozostałych przypadkach,
w wysoko ci proporcjonalnej do jej udziału we wpłatach
wnoszonych na rzecz zwi zku, którego jest członkiem.
Przepisy art. 174 ust. 5-6 stosuje si odpowiednio.
Zarz d zwi zku jednostki samorz du terytorialnego informuje zarz dy
jednostek samorz du terytorialnego, tworz cych zwi zek, o kwotach
zobowi za zwi zku
Art. 176.
Regionalna izba obrachunkowa przedstawia opinie w sprawach:
1)
mo liwo ci sfinansowania deficytu przedstawionego przez
jednostk samorz du terytorialnego;
2)
prawidłowo ci doł czonej do projektu uchwały bud etowej
prognozy kwoty długu jednostki samorz du terytorialnego, o której
mowa w art. 149 pkt 2, ze szczególnym uwzgl dnieniem
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2.

3.

zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotycz cych
uchwalania i wykonywania bud etów w nast pnych latach, na które
zaci gni to zobowi zania.
Opinie, o których mowa w ust. 1, s publikowane przez jednostk
samorz du terytorialnego w terminie miesi ca od dnia przekazania
projektu uchwały bud etowej do regionalnej izby obrachunkowej, na
zasadach okre lonych w ustawie z dnia 6 wrze nia 2001 r. o dost pie do
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z pó n. zm. 9)).
W przypadku negatywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej, w
zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jednostka samorz du
terytorialnego dokonuje takiej zmiany uchwały bud etowej, aby została
zachowana relacja okre lona w art. 174.
Rozdział 3. Wykonywanie bud etu jednostki samorz du terytorialnego

1.
2.

3.

1.

2.

1.

9)

Art. 177.
Bud et jednostki samorz du terytorialnego wykonuje jej zarz d.
Zarz d jednostki samorz du terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad
realizacj , okre lonych uchwał bud etow , dochodów i wydatków,
przychodów i rozchodów bud etu jednostki samorz du terytorialnego.
Zarz d jednostki samorz du terytorialnego sprawuje kontrol
przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przez podległe i
nadzorowane jednostki sektora finansów publicznych.
Art. 178.
W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały bud etowej
organowi stanowi cemu jednostki samorz du terytorialnego zarz d
jednostki samorz du terytorialnego przekazuje podległym jednostkom
informacje niezb dne do opracowania projektów ich planów
finansowych.
Jednostki, o których mowa w ust. 1, opracowuj projekty planów
finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji okre lonej
w ust. 1, nie pó niej jednak ni do dnia 22 grudnia.
Art. 179.
W terminie 21 dni od dnia uchwalenia uchwały bud etowej zarz d
jednostki samorz du terytorialnego:
1)
opracowuje układ wykonawczy bud etu jednostki samorz du
terytorialnego w szczegółowo ci dział, rozdział, paragraf;
2)
przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysoko ci

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. 153, poz. 1271, z 2004 r.
Nr 240, poz. 2407, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.
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2.
3.

4.

5.

dotacji;
3)
opracowuje plan finansowy zada z zakresu administracji rz dowej
oraz innych zada zleconych jednostce samorz du terytorialnego
odr bnymi ustawami, przyjmuj c jako podstaw dla tego planu
kwot dotacji przyznanych na ten cel w danym roku bud etowym
oraz wielko dochodów zwi zanych z realizacj tych zada , które
podlegaj przekazaniu do bud etu pa stwa.
Jednostki organizacyjne jednostki samorz du terytorialnego dostosowuj
projekty planów do uchwały bud etowej.
W planie finansowym urz du jednostki samorz du terytorialnego ujmuje
si wszystkie wydatki bud etowe nieuj te w planach finansowych innych
jednostek bud etowych, w tym wydatki zwi zane z funkcjonowaniem
organu stanowi cego i zarz du jednostki samorz du terytorialnego.
W planie, o którym mowa w ust. 3, ujmuje si tak e:
1)
dotacje na rzecz spółek wykonuj cych zadania jednostki samorz du
terytorialnego w sferze u yteczno ci publicznej;
2)
dotacje i rodki przekazywane na rzecz innych jednostek
samorz du terytorialnego i zwi zków jednostek samorz du
terytorialnego;
3)
wpłaty na rzecz zwi zków jednostek samorz du terytorialnego;
4)
wpłaty do bud etu pa stwa z przeznaczeniem na zwi kszenie
cz ci subwencji ogólnej, okre lone w odr bnych przepisach;
5)
płatno ci oraz składki wpłacane na rzecz instytucji krajowych i
zagranicznych.
Zarz d jednostki samorz du terytorialnego mo e opracowa
harmonogram realizacji bud etu jednostki samorz du terytorialnego i
poinformowa o nim podległe i nadzorowane jednostki.

Art. 180.
Zarz d jednostki samorz du terytorialnego, udzielaj c dotacji celowej, w tym
jednostce sektora finansów publicznych, w przypadku gdy odr bne przepisy lub
umowa mi dzynarodowa nie okre laj trybu i zasad udzielania lub rozliczania
tej dotacji, zawiera umow , w której okre la w szczególno ci:
1) wysoko dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego
realizacj rodki dotacji s przekazywane;
2) termin wykorzystania dotacji, nie dłu szy ni do dnia 31 grudnia danego
roku bud etowego;
3) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu
niewykorzystanej cz ci dotacji celowej, z tym e termin ten nie mo e by
dłu szy ni 15 dni od okre lonego w umowie dnia wykonania zadania.

1.

Art. 181.
Dotacje udzielone z bud etu jednostki samorz du terytorialnego:
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem;
2) pobrane nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci
- podlegaj zwrotowi do bud etu wraz z odsetkami w wysoko ci okre lonej
jak dla zaległo ci podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku
nast puj cego po roku, w którym udzielono dotacji.
Dotacje, o których mowa w ust. 1, udzielone na okres krótszy ni rok
bud etowy podlegaj zwrotowi w terminie miesi ca od zako czenia
realizacji zadania okre lonego w umowie.
Dotacjami pobranymi w nadmiernej wysoko ci s dotacje otrzymane z
bud etu jednostki samorz du terytorialnego w wysoko ci wy szej ni
okre lona w odr bnych przepisach, umowie lub wy szej ni niezb dna na
dofinansowanie lub finansowanie dotowanego zadania.
Dotacjami nienale nymi s dotacje udzielone bez podstawy prawnej.
Zwrotowi do bud etu jednostki samorz du terytorialnego podlega ta cz
dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
nienale nie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysoko ci.
Odsetki od dotacji podlegaj cych zwrotowi do bud etu jednostki
samorz du terytorialnego nalicza si pocz wszy od dnia:
1) przekazania z bud etu jednostki samorz du terytorialnego dotacji
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;
2) nast puj cego po upływie terminu zwrotu okre lonego w ust. 1 i 2 w
odniesieniu do dotacji pobranej nienale nie lub w nadmiernej
wysoko ci.
Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo
otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata, licz c od dnia stwierdzenia
nieprawidłowego wykorzystania dotacji.

8. Okres 3 lat rozpoczyna si :
1)

2)

1.

2.

3.
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od przyj cia do wiadomo ci wyników kontroli, w toku której
stwierdzono nieprawidłowo ci oraz w wyniku, której dokonano
zwrotu dotacji;

w innych przypadkach od dnia otrzymania ostatecznej decyzji
okre laj cej kwot przypadaj c do zwrotu i termin, od którego
odlicza si odsetki.
Art. 182.
W przypadku niedokonania zwrotu dotacji w terminie, o którym mowa w
art. 181 ust. 1, wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek
województwa, wydaje decyzj okre laj c kwot przypadaj c do zwrotu i
termin, od którego nalicza si odsetki.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje si odpowiednio
przepisy działu III ustawy - Ordynacja podatkowa, z wyj tkiem art. 57 tej
ustawy.
Kompetencje organu podatkowego okre lone w dziale III ustawy -
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Ordynacja podatkowa, wykonuje organ, o którym mowa w ust. 1.
Art. 183.
W toku wykonywania bud etu jednostki samorz du terytorialnego obowi zuj
nast puj ce zasady gospodarki finansowej:
1) ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów bud etu jednostki
samorz du terytorialnego nast puje na zasadach i w terminach
wynikaj cych z obowi zuj cych przepisów;
2) pełna realizacja zada nast puje w terminach okre lonych przepisami i
harmonogramem, o którym mowa w art. 179 ust. 5;
3) dokonywanie wydatków nast puje w granicach kwot okre lonych w planie
finansowym, z uwzgl dnieniem prawidłowo dokonanych przeniesie i
zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszcz dny, z
zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych
nakładów;
4) przeniesienia wydatków w bud ecie jednostki samorz du terytorialnego
mog by dokonywane na zasadach i w zakresie okre lonych w art. 184186;
5) zlecanie zada powinno nast powa na zasadzie wyboru najkorzystniejszej
oferty, z uwzgl dnieniem przepisów o zamówieniach publicznych, a w
odniesieniu do organizacji pozarz dowych, z odpowiednim zastosowaniem
art. 23 i art. 158.
Art. 184.
Wydatki nieprzewidziane, których obowi zkowe płatno ci wynikaj z tytułów
egzekucyjnych lub wyroków s dowych, mog by dokonywane bez wzgl du na
poziom rodków finansowych zaplanowanych na ten cel. Odpowiednia zmiana
planu wydatków powinna nast pi w trybie przeniesie wydatków z innych
podziałek klasyfikacji wydatków lub z rezerw celowych w trybie uchwały
organu stanowi cego.

1.

Art. 185.
W toku wykonywania bud etu zarz d mo e dokonywa zmian w planie
dochodów i wydatków bud etu jednostki samorz du terytorialnego
polegaj cych na:
1)
zmianach planu dochodów i wydatków zwi zanych ze zmian
kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z bud etu
pa stwa, funduszy celowych oraz z bud etów innych jednostek
samorz du terytorialnego;
2)
zmianach w planie dochodów jednostki samorz du terytorialnego,
wynikaj cych ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw
subwencji ogólnej;
3)
zmianach w planie wydatków jednostki samorz du terytorialnego
w ramach działu w zakresie wydatków bie cych, z wyj tkiem
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2.

3.

1.

2.

1.
2.

3.

zmian planu wydatków na uposa enia i wynagrodzenia ze stosunku
pracy, o ile odr bne przepisy nie stanowi inaczej.
Zarz d województwa mo e dokonywa zmian w planie dochodów i
wydatków bud etu samorz du województwa w zakresie rodków
przeznaczonych na realizacj regionalnych programów operacyjnych, dla
których samorz d województwa jest instytucj zarz dzaj c lub
po rednicz c .
Zmiany, o których mowa w ust. 2, mog by dokonywane w zwi zku z
wnioskiem beneficjenta pomocy udzielanej ze rodków przewidzianych
na realizacj regionalnych programów operacyjnych, wył cznie w ramach
przyznanych rodków.
Art. 186.
Organ stanowi cy jednostki samorz du terytorialnego mo e upowa ni
zarz d do:
1)
dokonywania innych zmian w planie wydatków ni okre lone w art.
185 ust. 1, z wył czeniem przeniesie wydatków mi dzy działami;
2)
przekazania niektórych uprawnie do dokonywania przeniesie
planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym
jednostki samorz du terytorialnego;
3)
przekazania uprawnie
innym jednostkom organizacyjnym
jednostki samorz du terytorialnego do zaci gania zobowi za z
tytułu umów, których realizacja w roku nast pnym jest niezb dna
dla zapewnienia ci gło ci działania jednostki i termin zapłaty
upływa w roku nast pnym.
Kierownicy jednostek organizacyjnych dokonuj cy przeniesie wydatków
na podstawie upowa nie , o których mowa w ust. 1 pkt 2, wprowadzaj
odpowiednie zmiany w planach finansowych i informuj o dokonanych
przeniesieniach zarz d, który wprowadza odpowiednie zmiany w układzie
wykonawczym.
Art. 187.
Rezerwy celowe mog by przeznaczone, wył cznie na cel, na jaki
zostały utworzone, oraz wykorzystane zgodnie z klasyfikacj wydatków.
Zarz d jednostki samorz du terytorialnego mo e, po uzyskaniu
pozytywnej opinii komisji wła ciwej do spraw bud etu, dokona zmiany
przeznaczenia rezerwy celowej.
Wydatki przenoszone z rezerwy ogólnej nie mog zwi ksza
planowanych wydatków na uposa enia i wynagrodzenia ze stosunku
pracy, o ile odr bne przepisy nie stanowi inaczej.
Art. 188.

1.
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W przypadkach stwierdzenia:
1) niegospodarno ci w okre lonych jednostkach;
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2.
3.

4.

2) opó nie w realizacji zada ;
3) nadmiaru posiadanych rodków;
4) naruszenia zasad gospodarki finansowej, o których mowa w art. 183
- zarz d jednostki samorz du terytorialnego mo e podj
decyzj o
blokowaniu planowanych wydatków bud etowych.
O podj tej decyzji zarz d jednostki samorz du terytorialnego zawiadamia
organ stanowi cy jednostki samorz du terytorialnego.
Zarz d jednostki samorz du terytorialnego mo e, po uzyskaniu pozytywnej
opinii komisji wła ciwej do spraw bud etu, przenie zablokowane kwoty
wydatków do rezerwy celowej, z tym e decyzje o przeznaczeniu tych
rodków podejmuje organ stanowi cy jednostki samorz du terytorialnego.
Rezerwa celowa, o której mowa w ust. 3, nie mo e by przeznaczona na
finansowanie wynagrodze i uposa e .

Art. 189.
Kierownik jednostki bud etowej jednostki samorz du terytorialnego mo e, w
celu realizacji zada , zaci ga zobowi zania pieni ne do wysoko ci kwot
wydatków okre lonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki.

1.

2.
3.

1.

2.

3.

Art. 190.
Czynno ci prawnych polegaj cych na zaci ganiu kredytów i po yczek
oraz udzielaniu po yczek, por cze i gwarancji oraz emisji papierów
warto ciowych dokonuje dwóch członków zarz du wskazanych w
uchwale przez zarz d, z zastrze eniem ust. 2. Dla wa no ci tych
czynno ci konieczna jest kontrasygnata skarbnika jednostki samorz du
terytorialnego.
Czynno ci prawnych, o których mowa w ust. 1, w gminie dokonuje wójt
(burmistrz, prezydent miasta).
Skarbnik, który odmówi kontrasygnaty, dokonuje jej na pisemne
polecenie przewodnicz cego zarz du jednostki samorz du terytorialnego,
z wyj tkiem przypadku, gdy wykonanie polecenia stanowiłoby
przest pstwo albo wykroczenie; w takim przypadku powiadamia o tym
organ stanowi cy jednostki samorz du terytorialnego i regionaln izb
obrachunkow .
Art. 191.
Niezrealizowane kwoty wydatków bud etu jednostki samorz du
terytorialnego wygasaj , z zastrze eniem ust. 2 i 4, z upływem roku
bud etowego.
Nie wygasaj z upływem roku bud etowego wydatki bud etowe
przeznaczone na finansowanie zada , programów i projektów
dofinansowywanych ze rodków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2
i 3.
W odniesieniu do wydatków, o których mowa w ust. 2, organ stanowi cy
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4.

5.
6.

7.

okre la ostateczny termin dokonania ka dego wydatku uj tego w
nast pnym roku bud etowym.
Organ stanowi cy jednostki samorz du terytorialnego mo e ustali wykaz
wydatków, do których nie stosuje si przepisu ust. 1, oraz okre li
ostateczny termin dokonania ka dego wydatku uj tego w tym wykazie w
nast pnym roku bud etowym.
Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasaj z upływem
roku bud etowego upływa 30 czerwca roku nast pnego
Ł cznie z terminem dokonania wydatków, które nie wygasaj z upływem
roku bud etowego, organ stanowi cy ustala plan finansowy tych
wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z
wyodr bnieniem wydatków maj tkowych.
rodki finansowe na wydatki, o którym mowa w ust. 2 i 4, s gromadzone
na wyodr bnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego
jednostki samorz du terytorialnego.
Art. 192.

1.

2.
3.

4.

5.

Bankow obsług bud etu jednostki samorz du terytorialnego wykonuje
bank wybrany na zasadach okre lonych w przepisach o zamówieniach
publicznych.
Zasady wykonywania obsługi bankowej okre la umowa zawarta mi dzy
zarz dem jednostki samorz du terytorialnego i bankiem.
Organ stanowi cy jednostki samorz du terytorialnego mo e upowa ni
zarz d danej jednostki do lokowania wolnych rodków bud etowych na
rachunkach w innych bankach.
Zarz d jednostki samorz du terytorialnego mo e w granicach upowa nie
zawartych w uchwale bud etowej zaci ga kredyty w wybranych przez
siebie bankach, w trybie okre lonym w przepisach o zamówieniach
publicznych.
W celu zabezpieczenia kredytu lub po yczki nie mo na udziela
pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym jednostki
samorz du terytorialnego.

Rozdział 4. Tryb zatwierdzenia wykonania bud etu jednostki samorz du
terytorialnego
Art. 193.
Jednostki, o których mowa w art. 6 pkt 9, 10 i 13, zaliczone do podsektora
samorz dowego, przedstawiaj wła ciwemu zarz dowi w terminie do dnia:
1)
31 lipca roku bud etowego - informacj o przebiegu wykonania planu
finansowego jednostki za pierwsze półrocze, uwzgl dniaj c w
szczególno ci stan nale no ci i zobowi za , w tym wymagalnych;
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2)

28 lutego roku nast puj cego po roku bud etowym - sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego jednostki, w szczegółowo ci nie
mniejszej ni w planie finansowym.
Art. 194.

1.

2.

1.

2.

Zarz d jednostki samorz du terytorialnego przedstawia organowi
stanowi cemu jednostki samorz du terytorialnego i regionalnej izbie
obrachunkowej informacj o przebiegu wykonania bud etu jednostki
samorz du terytorialnego za pierwsze półrocze, w szczegółowo ci nie
mniejszej ni w uchwale bud etowej oraz informacj , o której mowa w
art. 193 pkt. 1, w terminie do dnia 31 sierpnia.
Zakres i form informacji o przebiegu wykonania bud etu jednostki
samorz du terytorialnego za pierwsze półrocze oraz informacji, o której
mowa w art. 193 pkt 1, okre la organ stanowi cy jednostki samorz du
terytorialnego.
Art. 195.
Zarz d jednostki samorz du terytorialnego przedstawia, w terminie do
dnia 31 marca roku nast puj cego po roku bud etowym, organowi
stanowi cemu:
1)
sprawozdanie roczne z wykonania bud etu tej jednostki,
zawieraj ce zestawienie dochodów i wydatków wynikaj ce z
zamkni rachunków bud etu jednostki samorz du terytorialnego,
w szczegółowo ci nie mniejszej ni w uchwale bud etowej;
2)
sprawozdanie finansowe;
3)
sprawozdania, o których mowa w art. 193 pkt 2.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zarz d jednostki
samorz du terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku
nast puj cego po roku bud etowym, regionalnej izbie obrachunkowej.

Art. 196.
Sprawozdanie z wykonania bud etu jednostki samorz du terytorialnego
sporz dza si na podstawie danych z ewidencji ksi gowej bud etu. W
sprawozdaniu powinny by zawarte w szczególno ci nast puj ce informacje:
1)
dochody i wydatki bud etu jednostki samorz du terytorialnego w
szczegółowo ci okre lonej jak w uchwale bud etowej;
2)
zmiany w planie wydatków na realizacj programów i projektów
realizowanych ze rodków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3,
dokonane w trakcie roku bud etowego;
3)
stopie zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
Art. 197.
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1.

2.

3.

4.

1.

2.

Sprawozdanie finansowe jednostki samorz du terytorialnego oraz
sprawozdanie z wykonania bud etu zarz d przekazuje organowi
stanowi cemu do zatwierdzenia, w terminie do 31 maja roku
nast puj cego po roku bud etowym.
Komisja rewizyjna organu stanowi cego jednostki samorz du
terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe, wraz z wynikami
finansowego audytu zewn trznego, o których mowa w art. 236 ust. 1,
oraz sprawozdanie z wykonania bud etu wraz z opini regionalnej izby
obrachunkowej, z zastrze eniem art. 231 ust. 3.
Komisja rewizyjna przedstawia organowi stanowi cemu jednostki
samorz du terytorialnego, w terminie do dnia 15 czerwca roku
nast puj cego po roku bud etowym, wniosek w sprawie absolutorium dla
zarz du.
Organ stanowi cy zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki
samorz du terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud etu,
w terminie do 30 czerwca roku nast puj cego po roku bud etowym.
Art. 198.
Nie pó niej ni dnia 30 czerwca roku nast puj cego po roku
bud etowym, organ stanowi cy jednostki samorz du terytorialnego
podejmuje uchwał w sprawie absolutorium dla zarz du po zapoznaniu si
z:
1)
sprawozdaniem z wykonania bud etu;
2)
sprawozdaniem finansowym;
3)
wynikami finansowego audytu zewn trznego, o których mowa w
art. 236;
4)
opini regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 197
ust. 2;
5)
stanowiskiem komisji rewizyjnej.
Organ stanowi cy mo e za da , by zarz d przedło ył organowi
stanowi cemu dodatkowe wyja nienia, odnosz ce si do dokumentów, o
których mowa w ust. 1 pkt 1–2.

Dział VI. rodki pochodz ce z bud etu Unii Europejskiej i inne rodki
pochodz ce ze ródeł zagranicznych, niepodlegaj ce zwrotowi

1.
2.
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Art. 199.
rodki, o których mowa w art. 18 ust. 3 pkt 2-5, s gromadzone na
wyodr bnionych rachunkach bankowych, prowadzonych w euro.
Obsług bankow rachunków, o których mowa w ust. 1, prowadzi
Narodowy Bank Polski lub Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie
umów rachunku bankowego.
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3.

4.

5.

W ramach obsługi, o której mowa w ust. 2, Narodowy Bank Polski lub
Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuj wypłat w złotych lub w euro na
podstawie dyspozycji Ministra Finansów lub jego pełnomocników.
rodki, o których mowa w art. 18 ust. 3 pkt 2-5, stanowi dochody bud etu
pa stwa po ich przekazaniu w złotych na rachunek dochodów bud etu
pa stwa, z zastrze eniem ust. 5 oraz art. 204.
Nie stanowi dochodów bud etu pa stwa rodki, o których mowa w art. 18
ust. 3 pkt 2 i 5, przeznaczone na realizacj :
1) programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, o
których mowa w rozdziale III rozporz dzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w
sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylenia
rozporz dzenia (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006,
str. 1);
2) programów, o których mowa w rozporz dzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 pa dziernika 2006
r. okre laj cym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia
Europejskiego Instrumentu S siedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L
310 z 9.11.2006, str. 1).

Art. 200.
rodki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 5, stanowi dochody
jednostek samorz du terytorialnego, przychody innych jednostek sektora
finansów publicznych lub jednostek spoza tego sektora, je eli jednostki te
otrzymały te rodki bezpo rednio od dawcy rodków, chyba e mo liwo
otrzymania tych rodków wynika z umowy mi dzynarodowej lub porozumienia
pomi dzy organem administracji rz dowej a dawc rodków.

1.

2.

3.

1.

Art. 201.
rodki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3, s przeznaczone
wył cznie na cele okre lone w umowie mi dzynarodowej, przepisach
odr bnych lub deklaracji dawcy;
Wydatki zwi zane z realizacj programów i projektów finansowanych ze
rodków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3, s dokonywane
zgodnie z procedurami okre lonymi w umowie mi dzynarodowej lub
innymi procedurami obowi zuj cymi przy ich wykorzystaniu.
Przy wydatkowaniu rodków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3,
a tak e rodków przeznaczonych na finansowanie programów i projektów
realizowanych z tych rodków, stosuje si odpowiednio zasady rozliczania
okre lone dla dotacji z bud etu pa stwa.
Art. 202.
rodki, o których mowa w art. 18 ust. 3 pkt 2-5, mog by wykorzystane
na:
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1)

2.

3.

1.

2.
3.

4.

1.
2.

finansowanie wydatków pa stwowych jednostek bud etowych
zwi zanych z realizacj programów finansowanych z udziałem tych
rodków;
2) dotacje rozwojowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz
innych podmiotów, b d cych beneficjentami tych rodków;
3) finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odr bnymi
przepisami;
4) finansowanie projektów w ramach programów innych ni wymienione
w ust. 1 pkt. 1, zgodnie z odr bnymi przepisami.
Dotacje rozwojowe mog by przekazywane z bud etu pa stwa lub
bud etu samorz du województwa w formie zaliczki lub zwrotu wydatków
poniesionych na realizacj programu operacyjnego finansowanego z
udziałem rodków, o których mowa w art. 18 ust. 3 pkt 2, programu
finansowanego z udziałem rodków, o których mowa w art. 18 ust. 3 pkt 3
lub projektów w ramach tych programów lub programów finansowanych z
mechanizmów finansowych.
Pa stwowe fundusze celowe oraz agencje wykonawcze mog otrzymywa
dotacje rozwojowe przeznaczone na realizacj programów i projektów
finansowanych z udziałem rodków o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2.
Art. 203.
W przypadku regionalnego programu operacyjnego samorz d
województwa otrzymuje z bud etu pa stwa dotacj rozwojow na
realizacj tego programu.
Dotacja, o której mowa w ust. 1 stanowi dochód samorz du województwa.
Dotacja, o której mowa w ust. 1 mo e by przeznaczona na:
1) realizacj projektów samorz du województwa;
2) dotacje rozwojowe dla beneficjentów regionalnego programu
operacyjnego, w tym jednostek samorz du terytorialnego.
Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 nie mo e by wy sza ni okre lona
w ustawie bud etowej.
Art. 204.
Zarz d województwa udziela dotacji rozwojowych beneficjentom
regionalnego programu operacyjnego.
Dotacje, o których mowa w art. 202 ust. 1 pkt 2, udzielone jednostce
samorz du terytorialnego, stanowi dochód tej jednostki.

Art. 205.
Przepisy art. 203 i 204 stosuje si odpowiednio do programów operacyjnych,
dla których zarz d województwa jest instytucj po rednicz c .
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1.

2.

3.

1.
2.

3.
4.

5.

Art. 206.
Dotacje rozwojowe udzielone z bud etu pa stwa w cz ci
niewykorzystanej do ko ca roku bud etowego lub w terminie okre lonym
w rozporz dzeniu, wydanym na podstawie art. 140, podlegaj zwrotowi do
bud etu pa stwa odpowiednio do dnia 15 lutego nast pnego roku albo w
terminie 21 dni od dnia okre lonego w tym rozporz dzeniu.
Od kwot dotacji zwróconych po terminie, okre lonym w ust. 1 nalicza si
odsetki w wysoko ci okre lonej jak dla zaległo ci podatkowych,
pocz wszy od dnia nast puj cego po dniu, w którym upłyn ł termin
zwrotu dotacji.
Wykorzystanie dotacji nast puje w szczególno ci przez zapłat za
zrealizowane zadania albo realizacj celu na który dotacja była udzielona.
Art. 207.
Programy operacyjne ujmowane s w zał czniku do ustawy bud etowej.
Dla ka dego programu operacyjnego w zał czniku, o którym mowa
w ust. 1, okre la si :
1) instytucj zarz dzaj c ;
2) rodki na realizacj programu, w tym:
a)
rodki pochodz ce z bud etu Unii Europejskiej,
b) rodki pochodz ce z bud etu pa stwa,
c)
rodki pochodz ce z bud etów jednostek samorz du
terytorialnego,
d) inne publiczne rodki krajowe,
e) inne rodki;
3) kategori interwencji funduszy strukturalnych;
4) planowane w roku bud etowym i kolejnych dwóch latach dochody
bud etu pa stwa z tytułu wpływu rodków z bud etu Unii
Europejskiej;
5) planowane w roku bud etowym i kolejnych dwóch latach wydatki na
realizacj programu, w szczegółowo ci okre lonej w pkt 2;
6) plan wydatków bud etu pa stwa w roku bud etowym na finansowanie
programów, w szczegółowo ci klasyfikacji bud etowej: cz , dział,
rozdział.
rodki, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c, s okre lane w uchwałach
organu stanowi cego jednostki samorz du terytorialnego.
W terminie do dnia 15 sierpnia gminy i powiaty realizuj ce programy
operacyjne przedkładaj zarz dowi województwa informacj o rodkach,
o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c, planowanych na realizacj programów
operacyjnych wynikaj cych z uchwał, których mowa w ust. 3.
W terminie do dnia 31 sierpnia zarz d województwa przedkłada
ministrowi wła ciwemu do spraw rozwoju regionalnego zbiorcz
informacj o rodkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c, planowanych
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na realizacj programów operacyjnych w województwie.

1.

2.

Art. 208.
Jednostki realizuj ce program mog zaci ga zobowi zania, rozumiane
jako suma limitów wydatków wynikaj cych z umów z beneficjentami
programów operacyjnych, do wysoko ci ł cznej kwoty wydatków
okre lonych dla całego programu, z uwzgl dnieniem wieloletnich limitów
zobowi za i wydatków, o których mowa w art. 79 ust. 2 pkt 5 i 9.
Na wniosek instytucji zarz dzaj cej minister wła ciwy do spraw rozwoju
regionalnego w porozumieniu z Ministrem Finansów mo e wyrazi zgod
na zaci gni cie zobowi za przekraczaj cych ł czn kwot wydatków
programu operacyjnego, o której mowa w art. 207 ust. 2 pkt 2, nie wi cej
jednak ni o 10 % ł cznej kwoty wydatków. O wyra onej zgodzie minister
wła ciwy do spraw rozwoju regionalnego informuje Rad Ministrów.

Art. 209.
Minister wła ciwy do spraw rozwoju regionalnego mo e okre li , w drodze
rozporz dzenia, szczegółowe warunki i tryb udzielania zaliczek beneficjentom
lub wykonawcom oraz zasady rozliczania zaliczek, maj c na wzgl dzie:
1) rodzaje realizowanych projektów;
2) koszt projektu;
3) konieczno zagwarantowania prawidłowo ci dokonywania wydatków.

1.
2.
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Art. 210.
Szczegółowe warunki przekazywania i wykorzystania dotacji rozwojowej,
o której mowa w art. 202, okre la umowa.
Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawiera :
1)
opis przedsi wzi cia, w tym cel, na jaki przyznano rodki, i termin
jego realizacji;
2)
kwartalny harmonogram dokonywania wydatków w ramach
programu lub projektu;
3)
wysoko
dotacji przyznanych beneficjentowi i warunki
przekazywania tych dotacji;
4)
zobowi zanie do poddania si kontroli przez beneficjenta i tryb
kontroli realizacji przedsi wzi cia;
5)
termin i sposób rozliczenia przyznanej dotacji;
6)
formy zabezpiecze nale ytego wykonania przez beneficjenta
zobowi za wynikaj cych z umowy;
7)
warunki rozwi zania umowy ze wzgl du na nieprawidłowo ci
wyst puj ce w trakcie realizacji programu lub projektu;
8)
warunki i terminy zwrotu rodków nieprawidłowo wykorzystanych
lub pobranych w nadmiernej wysoko ci lub w sposób nienale ny;
9)
inne postanowienia wynikaj ce z przepisów wspólnotowych lub
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3.

krajowych.
W przypadku gdy beneficjentem jest pa stwowa jednostka bud etowa,
warunki, o których mowa w ust. 1, okre lone zostaj w porozumieniu
zawartym z instytucj po rednicz c lub wdra aj c . Przepis ust. 2 stosuje
si odpowiednio, z wyj tkiem pkt 6.
Art. 211.
1. Pomiot, który otrzymał dotacj rozwojow , zobowi zany jest do
rozliczenia otrzymanych rodków, w szczególno ci poprzez zło enie
dokumentów potwierdzaj cych dokonanie wydatków kwalifikowalnych
w terminie do 60 dni od dnia otrzymania rodków dotacji na kwot
równ co najmniej 70% otrzymanych rodków.
2. W przypadku, gdy rodki dotacji przekazywane s w transzach,
obowi zek rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, dotyczy ka dej
kolejnej transzy rodków. W takim przypadku obowi zek rozliczenia
obejmuje rodki otrzymane i dotychczas nierozliczone.
3. W przypadku, gdy niewywi zanie si z obowi zków, o których mowa
w ust. 1 lub 2 jest skutkiem okoliczno ci le cych po stronie podmiotu
przekazuj cego dotacj , przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si do czasu
ust pienia tych okoliczno ci.
4. Niezło enie dokumentów, o których mowa w ust. 1 wyklucza prawo
otrzymania kolejnych rodków dotacji do czasu zło enia tych
dokumentów.
5. Od rodków nierozliczonych w sposób okre lony w ust. 1 i 2 naliczane
s odsetki jak dla zaległo ci podatkowych liczone od dnia upływu
terminu, o którym mowa w ust. 1 do dnia zło enia wymaganych
dokumentów.
6. W przypadku nierozliczenia dotacji w sposób okre lony w ust. 1 lub 2
instytucja zarz dzaj ca w terminie 30 dni wydaje decyzj okre laj c
kwot przypadaj c do zapłaty, termin zapłaty oraz termin, od którego
nalicza si odsetki. Przepisy działu III ustawy Ordynacja podatkowa
stosuje si odpowiednio, z wyj tkiem art. 57 tej ustawy.
7. Uprawnienia organu podatkowego okre lonego w dziale III ustawy
Ordynacja podatkowa przysługuj :
1) instytucji zarz dzaj cej - jako organowi pierwszej instancji;
2) ministrowi wła ciwemu do spraw rozwoju regionalnego - jako
organowi odwoławczemu.
8. Do egzekucji nale no ci, o których mowa w ust. 1, maj zastosowanie
przepisy o post powaniu egzekucyjnym w administracji.
9. Odsetki mog by potr cane ze rodków dotacji rozwojowej
przekazywanych po rozliczeniu zaległej kwoty dotacji.
10. Przepisu ust. 1 i 2 nie stosuje si w przypadku dotacji rozwojowych
stanowi cych refundacj poniesionych wydatków.
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1.

2.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

100

Art. 212.
Dotacje przekazane na finansowanie projektów realizowanych w ramach
programów finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 18
ust. 3 pkt 2, 4 i 5, podlegaj rozliczeniu, nie pó niej ni w terminie 30 dni
od dnia zako czenia realizacji projektu.
Dotacje przekazane na finansowanie programów operacyjnych podlegaj
rozliczeniu w terminie okre lonym w umowie z dysponentem tych
rodków, nie pó niej jednak ni w terminie 90 dni od dnia zako czenia
programu.
Art. 213.
W przypadku gdy rodki, o których mowa w art. 18 ust. 3 pkt 2, 4 i 5,
a tak e rodki przeznaczone na finansowanie programów i projektów
realizowanych z tych rodków lub dotacji, o których mowa w art. 202, s :
1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem;
2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 201;
3) pobrane nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci
- podlegaj zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami w wysoko ci
okre lonej jak dla zaległo ci podatkowych, liczonymi od dnia przekazania
rodków, na rachunek wskazany przez organ lub jednostk przekazuj ce te
rodki, w terminie 14 dni od dnia dor czenia decyzji, o której mowa
w ust. 4. Przepisy art. 128 ust. 2-4 stosuje si odpowiednio.
Wykorzystanie rodków, o których mowa w ust. 1, w sposób okre lony
w ust. 1 pkt 1 powoduj cy niezrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego
projektu, okre lonego w umowie o której mowa w art. 210 ust. 1, wyklucza
prawo otrzymania rodków, o których mowa w ust. 1, na realizacj
projektu w ramach programów finansowanych z udziałem tych rodków.
Okres wykluczenia rozpoczyna si od dnia, kiedy decyzja, o której mowa
w ust. 4, stała si ostateczna, za ko czy si z upływem 3 lat od dnia
dokonania zwrotu tych rodków.
Przepisu ust. 2 nie stosuje si w odniesieniu do pa stwowych jednostek
bud etowych i jednostek samorz du terytorialnego.
W przypadku stwierdzenia okoliczno ci, o których mowa w ust. 1,
instytucja zarz dzaj ca wydaje decyzj okre laj c kwot przypadaj c do
zwrotu i termin, od którego nalicza si odsetki.
W zakresie nieuregulowanym w ust. 1 i 4 stosuje si odpowiednio przepisy
działu III ustawy Ordynacja podatkowa, z wyj tkiem art. 57 tej ustawy.
Uprawnienia organu podatkowego okre lonego w dziale III ustawy
Ordynacja podatkowa przysługuj :
1) instytucji zarz dzaj cej - jako organowi pierwszej instancji;
2) ministrowi wła ciwemu do spraw rozwoju regionalnego - jako
organowi odwoławczemu.
Do egzekucji nale no ci, o których mowa w ust. 1, maj zastosowanie
przepisy o post powaniu egzekucyjnym w administracji.
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Dział VII. Audyt w sektorze finansów publicznych
Rozdział 1. Audyt wewn trzny oraz koordynacja kontroli finansowej i
audytu wewn trznego w jednostkach sektora finansów publicznych
Art. 214.
1.

2.

Audytem wewn trznym jest ogół działa obejmuj cych:
1)

niezale ne badanie systemów zarz dzania i kontroli w jednostce,
w tym procedur kontroli finansowej, o których mowa w art. 43 ust. 3,
w wyniku którego kierownik jednostki uzyskuje obiektywn
i niezale n ocen adekwatno ci, efektywno ci i skuteczno ci tych
systemów;

2)

czynno ci doradcze, w tym składanie wniosków, maj ce na celu
usprawnienie funkcjonowania jednostki.

Ocena, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczy w szczególno ci:
1)

zgodno ci prowadzonej działalno ci z przepisami prawa oraz
obowi zuj cymi w jednostce procedurami wewn trznymi;

2)

efektywno ci podejmowanych
zarz dzania i kontroli;

3)

wiarygodno ci sprawozdania
z wykonania bud etu.

działa

w

finansowego

zakresie
oraz

systemów

sprawozdania

Art. 215.
1.

Audyt wewn trzny prowadzi si w:
1)

jednostkach, o których mowa w art. 106 ust. 2;

2)

Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Biurze
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Biurze Rzecznika Praw
Dziecka, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Instytucie Pami ci
Narodowej – Komisji cigania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu,
Krajowym Biurze Wyborczym, Pa stwowej Inspekcji Pracy oraz
s dach;

3)

ministerstwach;

4)

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

5)

urz dach centralnych;

6)

Rz dowym Centrum Legislacji;

7)

Urz dzie Komitetu Integracji Europejskiej;

8)

urz dach wojewódzkich;

101

Roboczy projekt ustawy o finansach publicznych – z dnia 3 kwietnia 2007 r.

9)

urz dach celnych;

10) izbach celnych;
11) urz dach kontroli skarbowej;
12) urz dach skarbowych;
13) izbach skarbowych;
14) funduszach celowych,
organizacyjne;

stanowi cych

wyodr bnione

jednostki

15) Zakładzie
Ubezpiecze
Społecznych,
Kasie
Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego i zarz dzanych przez nie funduszach;
16) Narodowym Funduszu Zdrowia;
17) nale cych do sektora finansów publicznych pa stwowych osobach
prawnych utworzonych na podstawie odr bnych ustaw w celu
wykonywania zada publicznych;
18) powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury;
19) jednostkach organizacyjnych Słu by Wi ziennej;
20) regionalnych izbach obrachunkowych.
2.

Audyt wewn trzny prowadzi si tak e w innych, ni wymienione w ust. 1,
jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w jednostkach
podsektora samorz dowego, je eli jednostki te gromadz znaczne rodki
publiczne lub dokonuj znacznych wydatków publicznych.

3.

Do rodków publicznych, o których mowa w ust. 2, dolicza si kwoty
rodków pa stwowych funduszy celowych.

4.

Minister Finansów okre li, w drodze rozporz dzenia, dla jednostek,
o których mowa w ust. 2:

5.
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1)

ł czn kwot rodków publicznych gromadzonych w ci gu roku
kalendarzowego, której przekroczenie powoduje obowi zek
prowadzenia audytu wewn trznego w jednostkach sektora finansów
publicznych;

2)

ł czn kwot wydatków i rozchodów rodków publicznych,
dokonywanych w ci gu roku kalendarzowego, której przekroczenie
powoduje
obowi zek
prowadzenia
audytu
wewn trznego
w jednostkach sektora finansów publicznych;

3)

termin, w ci gu którego jednostki sektora finansów publicznych b d
zobowi zane do rozpocz cia prowadzenia audytu wewn trznego.

Je eli uj te w bud ecie jednostki samorz du terytorialnego gromadzone
rodki publiczne lub wydatki i rozchody rodków publicznych przekrocz
kwot okre lon w rozporz dzeniu wydanym na podstawie ust. 4, wówczas
audyt wewn trzny prowadzi audytor wewn trzny zatrudniony w urz dzie
danej jednostki samorz du terytorialnego.
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6.

Kwoty okre lone w rozporz dzeniu wydanym na podstawie ust. 4, nie
mog by ni sze ni 0,001 % produktu krajowego brutto.
Art. 216.

1.

W urz dach w rozumieniu przepisów o słu bie cywilnej, zadania zwi zane
z kontrol finansow i audytem wewn trznym przypisane kierownikowi
jednostki, wykonuje dyrektor generalny.

2.

W jednostkach samorz du terytorialnego zadania zwi zane z kontrol
finansow i audytem wewn trznym przypisane kierownikowi jednostki
wykonuje odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta,
marszałek województwa.
Art. 217.

1.

Audyt wewn trzny w jednostce sektora finansów publicznych prowadzi
audytor wewn trzny zatrudniony w tej jednostce, z zastrze eniem ust. 2-8.

2.

W jednostkach sektora finansów publicznych audyt wewn trzny mo e
prowadzi audytor wewn trzny zatrudniony w jednostce nadrz dnej lub
nadzoruj cej.

3.

W pa stwowej jednostce bud etowej działaj cej poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej audyt wewn trzny prowadzi audytor
wewn trzny zatrudniony w jednostce nadrz dnej lub nadzoruj cej.

4.

W uczelniach publicznych, w których nie zostały przekroczone kwoty
okre lone w rozporz dzeniu wydanym na podstawie art. 215 ust. 4, audyt
wewn trzny mo e prowadzi audytor wewn trzny zatrudniony w jednej z
uczelni publicznych na podstawie porozumie zawartych pomi dzy
rektorami tych uczelni.

5.

W s dzie rejonowym audyt wewn trzny prowadzi audytor wewn trzny
zatrudniony w s dzie okr gowym.

6.

W prokuraturze rejonowej audyt wewn trzny
wewn trzny zatrudniony w prokuraturze okr gowej.

7.

W urz dzie celnym audyt wewn trzny prowadzi audytor wewn trzny
zatrudniony w izbie celnej.

8.

W jednostkach organizacyjnych Słu by Wi ziennej podległych
Dyrektorowi Generalnemu Słu by Wi ziennej, z wyj tkiem okr gowych
inspektoratów Słu by Wi ziennej, audyt wewn trzny prowadzi audytor
wewn trzny zatrudniony w Centralnym Zarz dzie Słu by Wi ziennej. W
jednostce organizacyjnej Słu by Wi ziennej podległej dyrektorowi
okr gowemu Słu by Wi ziennej audyt wewn trzny prowadzi audytor
wewn trzny zatrudniony w okr gowym inspektoracie Słu by Wi ziennej.

9.

Kierownik jednostki nadrz dnej lub nadzoruj cej, z wył czeniem jednostek
podsektora samorz dowego, niezwłocznie informuje Ministra Finansów o

prowadzi

audytor
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prowadzeniu audytu wewn trznego w jednostce podległej lub
nadzorowanej przez audytora wewn trznego zatrudnionego w jednostce
nadrz dnej lub nadzoruj cej.
Art. 218.
Audytor wewn trzny podlega bezpo rednio kierownikowi jednostki, który
zapewnia organizacyjn odr bno
wykonywania przez audytora zada
okre lonych w ustawie.
Art. 219.
1.

Rozwi zanie stosunku pracy z audytorem wewn trznym, zatrudnionym
w jednostkach, o których mowa w art. 215 ust. 1 i 2, nie mo e nast pi bez
zgody Ministra Finansów.

2.

Zmiana warunków pracy audytora wewn trznego zatrudnionego
w jednostkach, o których mowa w art. 215 ust. 1 i 2, z wył czeniem
jednostek samorz du terytorialnego, mo e by dokonana po zasi gni ciu
opinii Ministra Finansów.

3.

Minister Finansów mo e za da informacji i dokumentów dotycz cych
rozwi zania stosunku pracy z audytorem wewn trznym, w zakresie
niezb dnym do wyra enia zgody, o której mowa w ust. 1.
Art. 220.

Kierownik jednostki sektora finansów publicznych mo e utworzy komórk
audytu wewn trznego, w której s zatrudnieni audytorzy wewn trzni i inne
osoby. Działalno tej komórki koordynuje audytor wewn trzny wyznaczony
przez kierownika jednostki.
Art. 221.
1.

Audyt wewn trzny, z zastrze eniem ust. 2, przeprowadza si na podstawie
rocznego planu audytu wewn trznego jednostki sektora finansów
publicznych, zwanego dalej "planem audytu".

2.

W uzasadnionych przypadkach audyt wewn trzny przeprowadza si poza
planem audytu.

3.

Plan audytu przygotowuje
z kierownikiem jednostki.

4.

Plan audytu zawiera w szczególno ci:
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4)
5.

6.

obszary ryzyka, które powinny zosta obj te audytem wewn trznym
w kolejnych latach.

Audytor wewn trzny przedstawia kierownikowi jednostki, a w przypadku
jednostek podsektora rz dowego równie Ministrowi Finansów:
1)

do ko ca marca ka dego roku - sprawozdanie z wykonania planu
audytu za rok poprzedni;

2)

do ko ca pa dziernika ka dego roku - plan audytu na rok nast pny;

3)

w ka dym czasie, na ich wniosek, informacj o przeprowadzanych
audytach wewn trznych.

Minister Finansów okre li, w drodze rozporz dzenia, tryb sporz dzania
oraz wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, uwzgl dniaj c
informacje wynikaj ce ze sprawozda z przeprowadzenia audytu
wewn trznego.
Art. 222.

1.

Do przeprowadzania audytu wewn trznego uprawnia imienne
upowa nienie wystawione przez kierownika jednostki oraz legitymacja
słu bowa lub dowód to samo ci.

2.

W przypadkach wymagaj cych specjalnych kwalifikacji audytor
wewn trzny mo e, w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki, powoła
rzeczoznawc .
Art. 223.

1.

Przed rozpocz ciem audytu wewn trznego w komórce organizacyjnej
audytor wewn trzny zawiadamia kierownika tej komórki o przedmiocie
i czasie trwania audytu wewn trznego.

2.

Kierownik komórki, o której mowa w ust. 1, zapewnia audytorowi
wewn trznemu warunki niezb dne do sprawnego przeprowadzania audytu
wewn trznego, przedstawia dane dokumenty oraz ułatwia terminowe
udzielanie wyja nie przez pracowników tej komórki.

3.

Obowi zkiem
i niezale ne:

4.

audytora

wewn trznego

jest

rzetelne,

obiektywne

1)

ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania jednostki;

2)

okre lenie oraz analiza przyczyn i skutków stwierdzonych uchybie ;

3)

przedstawienie zalece w sprawie usuni cia stwierdzonych uchybie
lub wprowadzenia usprawnie .

Wyniki audytu wewn trznego przedstawia
z przeprowadzenia audytu wewn trznego.

si

w

sprawozdaniu

Art. 224.
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1

Sprawozdanie z przeprowadzenia audytu wewn trznego jest przekazywane
kierownikowi jednostki oraz Ministrowi Finansów na jego wniosek.

2.

Kierownik jednostki, na podstawie sprawozdania z przeprowadzenia
audytu wewn trznego, podejmuje działania maj ce na celu usuni cie
uchybie lub usprawnienie funkcjonowania jednostki, informuj c o tym
audytora wewn trznego.

3.

Je eli w terminie 2 miesi cy od dnia otrzymania sprawozdania
z przeprowadzenia audytu wewn trznego nie zostan podj te działania
maj ce na celu usuni cie uchybie , kierownik jednostki informuje o tym
Ministra Finansów oraz audytora wewn trznego, uzasadniaj c brak
podj cia działa , z zastrze eniem ust. 4.

4.

W jednostkach podległych lub nadzorowanych przez wła ciwych
ministrów, w przypadku, o którym mowa w ust. 3, kierownik jednostki
informuje równie wła ciwego ministra.
Art. 225.

Minister Finansów okre li, w drodze rozporz dzenia, szczegółowy sposób i tryb
przeprowadzania audytu wewn trznego, a w szczególno ci:
1)

szczegółowe warunki planowania audytu wewn trznego, w tym wzór planu
audytu;

2)

sposób dokumentowania wyników audytu wewn trznego;

3)

sposób współpracy z pracownikami komórki, w której jest przeprowadzany
audyt wewn trzny;

4)

tryb sporz dzania oraz elementy sprawozdania, o którym mowa w art. 224
ust. 4

- z uwzgl dnieniem powszechnie uznawanych standardów.
Art. 226.
Audytorem wewn trznym mo e by osoba, która:
1)

ma obywatelstwo pa stwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub pa stwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, chyba e przepisy odr bne uzale niaj zatrudnienie
w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa
polskiego;

2)

ma pełn zdolno
publicznych;

3)

nie była karana za umy lne przest pstwo lub umy lne przest pstwo
skarbowe;
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4)

posiada wy sze wykształcenie;

5)

posiada nast puj ce kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu
wewn trznego:
a)

certyfikaty: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government
Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems
Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants
(ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control
SelfAssessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA)
lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub

b)

uko czyła aplikacj kontrolersk i zło yła egzamin kontrolerski
z wynikiem pozytywnym przed komisj egzaminacyjn powołan
przez Prezesa Najwy szej Izby Kontroli, lub

c)

zło yła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny na
stanowisko inspektora kontroli skarbowej, lub

d)

uprawnienia biegłego rewidenta, lub

e)

zło yła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na
audytora wewn trznego przed Komisj Egzaminacyjn powołan
przez Ministra Finansów.
Art. 227.

1.

Organem administracji rz dowej wła ciwym w sprawach koordynacji
kontroli finansowej i audytu wewn trznego w jednostkach sektora
finansów publicznych jest Minister Finansów.

2.

W odniesieniu do jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 6 pkt 5,
9, 10 i 13, dla których organem zało ycielskim lub nadzoruj cym jest
jednostka samorz du terytorialnego, kompetencje Ministra Finansów
okre lone w art. 219 ust. 2, art. 224 ust. 1 i ust. 3, art. 228 ust. 1 pkt 5 i 6
oraz ust. 4 wykonuj odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta),
starosta, marszałek województwa.
Art. 228.

1.

Koordynacja kontroli finansowej i audytu wewn trznego w jednostkach
sektora finansów publicznych obejmuje w szczególno ci:
1)

okre lanie i upowszechnianie standardów kontroli finansowej,
zgodnych z powszechnie uznawanymi standardami;

2)

okre lanie i upowszechnianie standardów audytu wewn trznego,
zgodnych z powszechnie uznawanymi standardami;

3)

współprac z zagranicznymi instytucjami zajmuj cymi si audytem
wewn trznym;

4)

uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji
w trybie okre lonym w niniejszym rozdziale oraz podejmowanie
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działa w celu poprawy funkcjonowania audytu wewn trznego
i kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych;
5)

zlecanie audytu wewn trznego, za zgod kierownika jednostki;

6)

weryfikacj
i
wewn trznego.

ocen

prawidłowo ci

przeprowadzenia

audytu

2.

Zlecenie przeprowadzenia audytu wewn trznego, o którym mowa w ust. 1
pkt 5, mo e równie nast pi na wniosek Prezesa Rady Ministrów. W tym
przypadku nie jest wymagana zgoda kierownika jednostki.

3.

W zakresie rodków, o których mowa w art. 18 ust. 3, zadania Ministra
Finansów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, wykonuje Generalny
Inspektor Kontroli Skarbowej.

4.

Dla realizacji celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 i 6 kierownik jednostki
ma obowi zek przedkłada na
danie Ministra Finansów wszelkie
materiały i dokumenty z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo
chronionej, a tak e udziela informacji i wyja nie .

5.

Weryfikacja i ocena, o której mowa ust. 1 pkt 6, mo e by przeprowadzana
w siedzibie jednostki, z wył czeniem s dów i trybunałów.

6.

Minister Finansów okre li w formie komunikatu oraz ogłosi w Dzienniku
Urz dowym Ministra Finansów standardy, o których mowa w ust. 1 pkt 1
i 2.
Rozdział 2. Audyt zewn trzny jednostek sektora finansów publicznych
Art. 229.

1.

Finansowym audytem zewn trznym w sektorze finansów publicznych jest
ogół działa polegaj cych na badaniu rocznego sprawozdania finansowego
w celu wyra enia opinii o tym, czy ksi gi rachunkowe wraz z dowodami
ksi gowymi stanowi cymi podstaw dokonanych w nich zapisów i
sporz dzone na podstawie ksi g roczne sprawozdanie finansowe s
prawidłowe oraz czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia
sytuacj maj tkow i finansow badanej jednostki.

2.

Badanie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególno ci:

1) nast pcze sprawdzenie przestrzegania zasad rachunkowo ci,
2) badanie

dowodów
rachunkowych,

ksi gowych

oraz

zapisów

w

ksi gach

3) badanie zgodno ci sprawozdania finansowego z zapisami w ksi gach
rachunkowych.
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Art. 230.
1.

Audytorem zewn trznym dla podsektora rz dowego i podsektora
ubezpiecze społecznych jest Najwy sza Izba Kontroli.

2.

Finansowy audyt zewn trzny jest przeprowadzany w jednostkach, w
których funkcj
kierownika jednostki pełni
dysponenci cz ci
bud etowych, a ł czna kwota wydatków i rozchodów tych jednostek
dokonanych w ci gu poprzedniego roku kalendarzowego przekracza 20
milionów złotych z wył czeniem Najwy szej Izby Kontroli.

3.

Najwy sza Izba Kontroli mo e przeprowadza finansowy
zewn trzny tak e w innych jednostkach ni wymienione w ust. 2.

4.

Przepis ust. 3 nie dotyczy jednostek, których sprawozdania finansowe
podlegaj badaniu na podstawie odr bnych przepisów.

audyt

Art. 231.

1.

Audytorem zewn trznym dla podsektora samorz dowego jest wła ciwa
miejscowo regionalna izba obrachunkowa.

2.

Finansowy audyt zewn trzny w jednostkach samorz du terytorialnego, w
których liczba mieszka ców przekracza 40 tysi cy, przeprowadza si
corocznie.

3.

Finansowy audyt zewn trzny w jednostkach samorz du terytorialnego,
które nie przekraczaj progu okre lonego w ust. 2, przeprowadza si nie
rzadziej ni raz na cztery lata.
Art. 232.

Wyniki finansowego audytu zewn trznego s przedstawiane w pisemnej opinii
i uzasadniaj cym j raporcie.
Art. 233.
1.

2.

Finansowy audyt zewn trzny przeprowadza si z uwzgl dnieniem:
1)

przepisów niniejszej ustawy, ustawy o rachunkowo ci oraz wydanych
na ich podstawie aktów wykonawczych;

2)

uznawanych standardów finansowego audytu zewn trznego.

Prezes Najwy szej Izby Kontroli ogłosi, w drodze zarz dzenia, uznawane
standardy oraz wzór pisemnej opinii i raportu, o których mowa w art. 222.
Zarz dzenie
podlega
ogłoszeniu
w
Dzienniku
Urz dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
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Art. 234.
Najwy sza Izba Kontroli sprawuje nadzór nad prawidłowym przeprowadzaniem
finansowego audytu zewn trznego w sektorze finansów publicznych, w tym
nad przestrzeganiem uznawanych standardów.
Art. 235.
1.

Audytor zewn trzny, o którym mowa w art. 230 ust. 1 przeprowadza
finansowy audyt zewn trzny w trybie okre lonym w ustawie z dnia
23 grudnia 1994 r. o Najwy szej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2001 r. Nr 85,
poz. 937, z pó n. zm.10).

2.

Audytor zewn trzny, o którym mowa w art. 231 ust. 1 przeprowadza
finansowy audyt zewn trzny w trybie okre lonym w ustawie z dnia
7 pa dziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z
2001 r. Nr 55, poz. 577, z pó n. zm.11).
Art. 236.

1.

Regionalna izba obrachunkowa przekazuje wyniki finansowego audytu
zewn trznego organowi stanowi cemu jednostki, w której przeprowadzono
audyt.

2.

Regionalna izba obrachunkowa przekazuje Najwy szej Izby Kontroli do
ko ca stycznia ka dego roku zbiorcze wyniki finansowych audytów
zewn trznych przeprowadzonych w roku poprzednim.
Art. 237.

1.

Najwy sza Izba Kontroli przedkłada Sejmowi zbiorcze wyniki
finansowego audytu zewn trznego, o którym mowa w art. 230 ust. 2 i 3,
wraz z analiz wykonania bud etu pa stwa.
Art. 238.

Tryb wej cia w ycie ustawy okre la odr bna ustawa.

10
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