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Kompleksowo reguluje problematykę
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych określając:
 zakres podmiotowy,
 zakres przedmiotowy – czyny stanowiące naruszenie
dyscypliny finansów publicznych,
 organizacje i zasady powoływania organów
właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny
finansów publicznych,
 postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (zapewniona została
dwuinstancyjność w sprawach o naruszenie
dyscypliny finansów publicznych oraz kontrola
sądowa prawomocnych rostrzygnięć kończących
postępowanie w toku instancji).

Brak legalnej definicji

Z analizy treści przepisów ustawy o finansach
publicznych można wywieść, że dyscyplina
finansów publicznych jest to katalog zasad
prawidłowego
gospodarowania
środkami
publicznymi, przez:
 jednostki sektora finansów publicznych,
 podmioty dysponujące środkami publicznymi
Ich przestrzeganie wymaga respektowania, obok
ustawy o finansach publicznych, unormowań
zawartych w wielu innych aktach normatywnych.











finanse publiczne,
środki publiczne,
jednostki sektora finansów publicznych,
budżet a plan finansowy,
wydatek, dotacja,
rezerwa budżetowa,
sprawozdawczość budżetowa,
kontrola finansowa.

Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają:
1) osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet lub plan finansowy
jednostki sektora finansów publicznych albo jednostki nie zaliczonej do sektora
finansów publicznych któremu przekazano do wykorzystania lub dysponowania
środki publiczne, lub zarządzającego mieniem tych jednostek lub podmiotów;
2) kierownicy jednostek sektora finansów publicznych;
3) pracownicy jednostek sektora finansów publicznych lub inne osoby, którym
odrębną ustawą lub na jej podstawie powierzono wykonywanie obowiązków
w takiej jednostce, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn
naruszający dyscyplinę finansów publicznych, z zastrzeżeniem ust.
4) osoby wykonujące w imieniu podmiotu niezaliczanego do sektora finansów
publicznych, któremu przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki
publiczne, czynności związane z wykorzystaniem tych środków lub
dysponowaniem tymi środkami.
2. W przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonego w art. 17
osoba niebędąca pracownikiem jednostki sektora finansów publicznych, której na
podstawie przepisów o zamówieniach publicznych zamawiający powierzył
przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego,
działająca
jako
pełnomocnik
zamawiającego,
podlega
odpowiedzialności za to naruszenie, jeżeli zamawiający jest jednostką sektora
finansów publicznych lub udzielane zamówienie publiczne jest finansowane
ze środków publicznych.
3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi także
osoba, która wydała polecenie wykonania czynu naruszającego dyscyplinę
finansów publicznych.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych może ponosić:
 Osoba,
która popełniła czyn naruszający dfp
określony przez ustawę obowiązującą w czasie
jego popełnienia,



Osoba, której można przypisać winę w czasie
popełnienia naruszenia,



Osoby wchodzące w skład organu wykonującego
budżet lub plan finansowy
jednostki sektora
finansów publicznych, jednostki niezaliczanej
do sektora finansów publicznych otrzymującej
środki publiczne lub zarządzającego mieniem tych
jednostek uczestnicząca w podejmowaniu uchwały
zawierającej
polecenie
lub
upoważnienie
do popełnienia czynu naruszającego dyscyplinę
finansów publicznych, w przypadku niezgłoszenia
sprzeciwu do tej uchwały za zgłoszenie sprzeciwu,
uważa się zgłoszenie sprzeciwu do uchwały
na piśmie albo ustnie do protokołu, jak również
głosowanie przeciwko uchwale w przypadku
głosowania imiennego

Wzorzec postępowania
wynikający z:
- przepisów prawa

Zachowanie niezgodne ze wzorem

Działanie
Zaniechanie
Umyślne lub nieumyślne –
obecnie to rozróżnienie nie jest
istotne

Katalog czynów naruszenia dyscypliny
finansów publicznych

Katalog czynów określają przepisy ustawy
 art. 5 – 18c



niepobranie lub niedochodzenie należności
Skarbu Państwa, jednostki samorządu
terytorialnego lub innej jednostki sektora
finansów publicznych albo pobranie lub
dochodzenie tej należności w wysokości
niższej niż wynikająca z prawidłowego
obliczenia albo dopuszczenie
do przedawnienia tych należności.
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dokonanie wydatku ze
środków publicznych
bez upoważnienia
określonego ustawą
budżetową, uchwałą
budżetową lub planem
finansowym



dokonywanie
wydatków z
przekroczeniem
zakresu tego
upoważnienia lub z
naruszeniem
przepisów dotyczących
dokonywania
poszczególnych
rodzajów wydatków.

p1) przekprezazanie lub udzielenie
przezppDONATORA
1) przekazanie lub udzielenie
dotacji z naruszeniem zasad lub
trybu przekazywania lub udzielania
dotacji;

2) niezatwierdzenie w terminie
przedstawionego
rozliczenia
dotacji;
3) nieustalenie kwoty dotacji
podlegającej zwrotowi do budżetu

przez BENEFICJENTA
1) wydatkowanie dotacji niezgodnie z
przeznaczeniem określonym przez
udzielającego dotację

2)nieterminowe rozliczenie otrzymanej
dotacji
3)

nieterminowe dokonanie zwrotu
dotacji w należnej wysokości

przeznaczenie środków rezerwy budżetowej
na inny cel niż określony
w decyzji o ich przyznaniu.











1) przyznanie lub przekazanie środków związanych z realizacją programów
lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub
zagranicznych bez zachowania lub z naruszeniem procedur obowiązujących
przy ich przyznaniu lub przekazaniu;
2) niedokonanie w terminie przez przyznającego lub przekazującego środki
związane z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem
środków unijnych lub zagranicznych rozliczenia tych środków;
3) nieustalenie podlegającej zwrotowi kwoty środków związanych z realizacją
programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub
zagranicznych albo ustalenie takiej kwoty w wysokości niższej niż wynikająca
z prawidłowego obliczenia;
4) niedochodzenie podlegającej zwrotowi kwoty środków związanych z
realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków
unijnych lub zagranicznych albo dochodzenie takiej kwoty w wysokości
niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia;
5) niezgodne z przepisami umorzenie podlegającej zwrotowi kwoty środków
związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem
środków unijnych lub zagranicznych, odroczenie jej spłaty lub rozłożenie
spłaty na raty albo dopuszczenie do przedawnienia tej należności;











6) wykorzystanie środków publicznych lub środków przekazanych ze
środków publicznych, związanych z realizacją programów lub projektów
finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych, niezgodnie
z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich
wykorzystaniu, w tym:
a) procedur określonych przepisami o zamówieniach publicznych - wyłącznie
w zakresie określonym w art. 17,
b) procedur określonych przepisami o koncesji na roboty budowlane lub
usługi - wyłącznie w zakresie określonym w art. 17a;
7) niedokonanie w terminie przez otrzymującego lub wykorzystującego
środki publiczne lub środki przekazane ze środków publicznych, związane
z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków
unijnych lub zagranicznych, rozliczenia tych środków;
8) niedokonanie w terminie lub w należnej wysokości zwrotu kwoty środków
publicznych lub środków przekazanych ze środków publicznych, związanych
z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków
unijnych lub zagranicznych;
9) nieprzekazanie w terminie lub w należnej wysokości zwracanej kwoty
środków publicznych lub środków przekazanych ze środków publicznych,
związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem
środków unijnych lub zagranicznych, przez podmiot, za pośrednictwem
którego zwracane są te środki.

nieopłacenie w terminie
przez jednostkę sektora
finansów publicznych:
1) składek na ubezpieczenia
społeczne
2) składek na ubezpieczenie
zdrowotne
3) składek na Fundusz Pracy
4) składek na Fundusz
Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych
5) wpłat na Państwowy
Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

albo ich opłacenie w
kwocie niższej niż
wynikająca z
prawidłowego obliczenia



nieprzekazanie w terminie do budżetu w
należnej wysokości pobranych dochodów
należnych Skarbowi Państwa lub jednostce
samorządu terytorialnego
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przeznaczenie
dochodów
uzyskiwanych
przez jednostkę budżetową na wydatki
ponoszone w tej jednostce



dokonanie zmiany w
budżecie lub planie
finansowym jednostki
sektora finansów
publicznych bez
upoważnienia



dokonanie zmiany w
budżecie lub planie
finansowym jednostki
sektora finansów
publicznych z
przekroczeniem
zakresu upoważnienia



zaciągnięcie zobowiązania
bez upoważnienia
określonego ustawą
budżetową, uchwałą
budżetową lub planem
finansowym albo z
przekroczeniem zakresu
tego upoważnienia lub z
naruszeniem przepisów
dotyczących zaciągania
zobowiązań przez
jednostkę sektora finansów
publicznych.



Niewykonanie w terminie
zobowiązania jednostki
sektora finansów
publicznych, w tym
obowiązku zwrotu
należności celnej, podatku,
nadpłaty lub nienależnie
opłaconych składek na
ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, którego
skutkiem jest zapłata
odsetek, kar lub opłat albo
oprocentowanie tych
należności

1) opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać
uczciwą konkurencję;
2) ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ
na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na
zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości;
3) opisanie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezwiązany z przedmiotem
zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia;
4) określenie kryteriów oceny ofert;
5) nieprzekazanie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
niezamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu,
ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu lub ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia;
6) niezawiadomienie w terminie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1a. Działanie lub zaniechanie określone w ust. 1 nie stanowi naruszenia dyscypliny
finansów publicznych, jeżeli:
1) zostało skorygowane w sposób zapewniający zgodność danej czynności i toku
postępowania z przepisami o zamówieniach publicznych;
2) nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego.

Udzielenie zamówienia publicznego :
1) wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o
zamówieniach publicznych;
2) z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących
przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego:
negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę.
Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest naruszenie przepisów o
zamówieniach publicznych w inny sposób niż określony jeżeli miało ono
wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
chyba że nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego.



naruszeniem dyscypliny finansów publicznych
jest naruszenie przepisów o zamówieniach
publicznych w inny sposób niż określony
powyżej , jeżeli miało ono wpływ na wynik
postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, chyba że nie doszło do
udzielenia zamówienia publicznego.

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1) bez zachowania formy pisemnej;
2) na czas dłuższy niż określony w przepisach o zamówieniach publicznych lub na czas
nieoznaczony, z wyłączeniem przypadków dopuszczonych w przepisach o zamówieniach
publicznych
3) przed ogłoszeniem orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą, z naruszeniem przepisów
o zamówieniach publicznych..
Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest unieważnienie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych,
określających przesłanki upoważniające do unieważnienia tego postępowania.
.Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezłożenie przez członka komisji
przetargowej lub inną osobę wykonującą czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego po stronie zamawiającego oświadczenia o braku lub istnieniu
okoliczności powodujących wyłączenie z tego postępowania Naruszeniem dyscypliny
finansów publicznych jest niewyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego osoby podlegającej wyłączeniu z takiego postępowania na podstawie
przepisów o zamówieniach publicznych.
Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zmiana umowy w sprawie zamówienia
publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych.

1) zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia
inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie
inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2))
2) niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie
sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia
środków publicznych i ich rozdysponowania albo
wykazanie w tym sprawozdaniu danych niezgodnych z
danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.



Naruszeniem dyscypliny finansów
publicznych jest zaniechanie prowadzenia
audytu wewnętrznego w jednostce sektora
finansów publicznych do tego zobowiązanej,
wskutek niezatrudniania audytora
wewnętrznego albo niezawierania umowy z
usługodawcą.







niedokonanie lub nienależyte dokonanie wstępnej
kontroli zgodności operacji gospodarczej lub
finansowej z planem finansowym lub kompletności
i rzetelności dokumentów dotyczących takiej
operacji, jeżeli miało ono wpływ na:
1) dokonanie wydatku powodującego
przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w planie
finansowym jednostki sektora finansów
publicznych;
2) zaciągnięcie zobowiązania niemieszczącego się
w planie finansowym jednostki sektora finansów
publicznych.



W ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych w kilku miejscach
stwierdza się ,że naruszeniem dyscypliny
finansów publicznych jest dopuszczenie
przez kierownika jednostki do określonych
naruszeń wskutek zaniedbania lub
niewypełnienia obowiązków w zakresie
kontroli zarządczej
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1) uszczuplenia wpływów należnych tej jednostce, Skarbowi
Państwa
lub jednostce samorządu terytorialnego;
2) dokonania wydatku powodującego przekroczenie kwoty
wydatków ustalonej w planie finansowym jednostki;
3) zaciągnięcia zobowiązania bez upoważnienia określonego
ustawą:
budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo
z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z
naruszeniem przepisów dotyczących zaciągania zobowiązań
przez jednostkę sektora finansów publicznych;
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4) niewykonania w terminie zobowiązania jednostki, w tym obowiązku
zwrotu należności celnej, podatku, nadpłaty lub nienależnie
opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne;
5) udzielenia zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został
wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach
publicznych;
6) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z naruszeniem
przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących formy
pisemnej umowy, okresu, na który umowa może być zawarta,
lub w przypadku wniesienia odwołania – terminu jej zawarcia;
7) niewyłączenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
osoby podlegającej wyłączeniu z takiego postępowania na
podstawie przepisów o zamówieniach publicznych;
8) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych
określających przesłanki unieważnienia tego postępowania;
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9) zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi
z koncesjonariuszem, który nie został wybrany zgodnie z przepisami
o koncesji na roboty budowlane lub usługi;
10) zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi z naruszeniem
przepisów o koncesji na roboty budowlane lub usługi dotyczących formy
pisemnej umowy, okresu, na który umowa może być zawarta, lub
w przypadku wniesienia skargi na czynność wyboru oferty najkorzystniejszej
- terminu jej zawarcia;
11) odwołanie postępowania o zawarcie umowy koncesji na roboty
budowlane lub usługi z naruszeniem przepisów o koncesji na roboty
budowlane lub usługi;
12) dokonanie, w zakresie gospodarki finansowej lub w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub przygotowaniu tego postępowania
albo w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub
usługi, czynności naruszającej dyscyplinę finansów publicznych przez osobę
nieupoważnioną do wykonania tej czynności;
13) działanie lub zaniechanie skutkujące zapłatą ze środków publicznych
kary, grzywny lub opłaty stanowiącej sankcję finansową, do których stosuje
się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

.
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KWALIFIKACJA PODMIOTOWA
WINA
UMYŚLNA

NIEUMYŚLNA

POPEŁNIENIE CZYNU
W CZASIE OBOWIĄZYWANIA
USTAWY

CZYN NARUSZAJĄCY
DYSCYPLINĘ OPISANY
WYRAŹNIE PRZEZ USTAWĘ
DZIAŁANIE

ZANIECHANIE

BRAK PRZESŁANEK
WYŁĄCZAJĄCYCH
ODPOWIEDZIALNOŚĆ LUB
STOJĄCYCH NA
PRZESZKODZIE W JEJ
DOCHODZENIU

działanie lub zaniechanie w zakresie:
- przeznaczenia dochodów, z wyłączeniem dochodów
własnych,
uzyskiwanych
przez
jednostkę
budżetową
na wydatki ponoszone w tej jednostce,
- dokonania wydatków ze środków publicznych bez
upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia,
- przeznaczenia środków rezerwy budżetowej na inny cel niż
określony w decyzji o ich przyznaniu
- zaciągnięcia zobowiązania bez upoważnienia albo
z przekroczeniem zakresu upoważnienia do zaciągania
zobowiązań
dopuszczenia
przez
kierownika
do
niewykonania
zobowiązania jednostki, którego termin płatności upłynął,
wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w
zakresie kontroli finansowej

... w kwocie nieprzekraczającej w roku budżetowym
łącznie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w
gospodarce
narodowej
w
roku
poprzednim
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego
w
Dzienniku
Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zgodnie z
art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z
1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.3)), zwanego dalej
"przeciętnym wynagrodzeniem".





Nieświadomość tego, że działanie lub
zaniechanie stanowi naruszenie dyscypliny
finansów
publicznych,
nie
wyłącza
odpowiedzialności, chyba że nieświadomość
była usprawiedliwiona,
Nie popełnia naruszenia dyscypliny finansów
publicznych osoba, która z powodu choroby
psychicznej lub innego zakłócenia czynności
psychicznych nie mogła w czasie czynu
rozpoznać jego znaczenia lub pokierować
swoim postępowaniem

Osoba, która naruszyła dyscyplinę finansów
publicznych
wskutek
wykonania
polecenia
przełożonego albo kierownika jednostki, albo
dysponenta
środków
publicznych,
organu
nadzorującego lub organu założycielskiego, nie
ponosi odpowiedzialności, jeżeli przed wykonaniem
polecenia zgłosiła pisemnie zastrzeżenie i, pomimo
tego zastrzeżenia, otrzymała pisemne potwierdzenie
wykonania polecenia albo polecenie nie zostało
odwołane albo zmienione. W tym przypadku
odpowiedzialność ponosi osoba, która podpisała się
pod pisemnym poleceniem wykonania polecenia,
a przy braku takiego dokumentu - osoba, która
wydała polecenie

Osoba, która naruszyła dyscyplinę finansów
publicznych wskutek wykonania uchwały zarządu
powiatu
lub
województwa,
nie
ponosi
odpowiedzialności, jeżeli przed wykonaniem uchwały
zgłosiła pisemnie zastrzeżenie i, pomimo tego
zastrzeżenia, otrzymała pisemne potwierdzenie
wykonania uchwały lub uchwała nie została uchylona
albo zmieniona; w tym przypadku odpowiedzialność
ponosi każdy z członków organu, który podpisał się
pod pisemnym potwierdzeniem wykonania uchwały,
a przy braku takiego dokumentu - każdy z członków
organu, który nie zgłosił sprzeciwu do uchwały,
która nie została uchylona albo zmieniona.

Nie dochodzi się odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych w przypadku;
 działania lub zaniechania podjętego wyłącznie
w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego,
 jeżeli
stopień
szkodliwości
dla
finansów
publicznych jest znikomy

Art. 53.

1. Kierownik
jednostki
sektora
finansów
publicznych, zwany dalej „kierownikiem
jednostki”, jest odpowiedzialny za całość
gospodarki finansowej tej jednostki.
2. Kierownik
jednostki
może
powierzyć
określone obowiązki w zakresie gospodarki
finansowej pracownikom jednostki. Przyjęcie
obowiązków przez te osoby powinno być
potwierdzone
dokumentem
w
formie
odrębnego imiennego upoważnienia albo
wskazania w regulaminie organizacyjnym tej
jednostki.
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Art. 54.
1. Głównym księgowym jednostki sektora

finansów publicznych, zwanym dalej „głównym
księgowym”, jest pracownik, któremu kierownik
jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność
w zakresie:
1) prowadzenia rachunkowości jednostki;
2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywania wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych
i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów
dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych.
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Art. 54 – cd.
3. Dowodem dokonania przez głównego księgowego
wstępnej kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest
jego podpis złożony na dokumentach dotyczących
danej operacji. Złożenie podpisu przez głównego
księgowego na dokumencie, obok podpisu pracownika
właściwego rzeczowo, oznacza, że:
1) nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez
właściwych rzeczowo pracowników oceny
prawidłowości tej operacji i jej zgodności z prawem;
2) nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz
formalno-rachunkowej rzetelności i prawidłowości
dokumentów dotyczących tej operacji;
3) zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w
planie finansowym jednostki.
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Art. 54 – cd.
4. Główny księgowy, w razie ujawnienia

nieprawidłowości w zakresie określonym
w ust. 3, zwraca dokument właściwemu
rzeczowo pracownikowi, a w razie
nieusunięcia nieprawidłowości odmawia
jego podpisania.
5. O odmowie podpisania dokumentu i jej
przyczynach główny księgowy zawiadamia
pisemnie kierownika jednostki. Kierownik
jednostki może wstrzymać realizację
zakwestionowanej operacji albo wydać
w formie pisemnej polecenie jej realizacji.
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Jeżeli kierownik jednostki wyda polecenie realizacji
zakwestionowanej operacji, niezwłocznie zawiadamia
o tym w formie pisemnej dysponenta części
budżetowej, a w przypadku jednostki samorządu
terytorialnego i jednostek wymienionych w art. 9 pkt 3,
4, 10, 13 i 14, dla których organem założycielskim jest
jednostka samorządu terytorialnego - zarząd jednostki
samorządu terytorialnego, uzasadniając realizację
zakwestionowanej operacji. W przypadku gdy polecenie
wyda wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta lub
marszałek województwa, zawiadamia on organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego oraz
właściwą regionalną izbę obrachunkową.
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W celu realizacji swoich zadań główny księgowy ma
prawo:
1)
żądać
od
kierowników
innych
komórek
organizacyjnych jednostki udzielania w formie ustnej
lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak
również udostępnienia do wglądu dokumentów
i wyliczeń będących źródłem tych informacji
i wyjaśnień;
2) wnioskować do kierownika jednostki o określenie
trybu, zgodnie z którym mają być wykonywane
przez inne komórki organizacyjne jednostki prace
niezbędne
do
zapewnienia
prawidłowości
gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej,
kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.
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Art. 4 ust. 5. Kierownik jednostki, o ile odrębne przepisy nie
stanowią inaczej, ponosi odpowiedzialność za wykonywanie
obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w
tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone
obowiązki w zakresie rachunkowości - z wyłączeniem
odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w
formie spisu z natury - zostaną powierzone innej osobie lub
przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 2, za ich zgodą.
Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę lub
przedsiębiorcę powinno być stwierdzone w formie pisemnej.
W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ
wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna,
odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu.
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Art. 10a Gmina może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności
administracyjną, finansową i organizacyjną:
1)jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora
finansów publicznych,
2)gminnym instytucjom kultury,
3)innym zaliczanym do sektora finansów publicznych gminnym
osobom prawnym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w
celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem
przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa
handlowego
- zwanym dalej „jednostkami obsługiwanymi”.
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Art. 10b
1. Wspólną obsługę mogą prowadzić urząd gminy, inna jednostka organizacyjna gminy,
jednostka organizacyjna związku międzygminnego albo jednostka organizacyjna
związku powiatowo-gminnego, zwane dalej „jednostkami obsługującymi”.
2. Rada gminy w odniesieniu do jednostek obsługiwanych, o których mowa w art. 10a
pkt 1, określa, w drodze uchwały, w szczególności:
1)jednostki obsługujące;
2)jednostki obsługiwane;
3)zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej
obsługi.
3. Jednostki obsługiwane, o których mowa w art. 10a pkt 2 i 3, mogą, na podstawie
porozumień zawartych przez te jednostki z jednostką obsługującą, przystąpić do
wspólnej obsługi, po uprzednim zgłoszeniu tego zamiaru wójtowi. Zakres wspólnej
obsługi określa zawarte porozumienie.
4. Jednostka obsługująca ma prawo żądania od jednostki obsługiwanej informacji oraz
wglądu w dokumentację w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań w ramach
wspólnej obsługi tej jednostki.
5. Jednostka obsługiwana ma prawo żądania od jednostki obsługującej informacji oraz
wglądu w dokumentację w zakresie zadań wykonywanych przez jednostkę obsługującą
w ramach wspólnej obsługi.
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Art. 10c. [Zakres wspólnej obsługi, ograniczenia]
1. Zakres wspólnej obsługi nie może obejmować
kompetencji kierowników jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych do dysponowania
środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań,
a także sporządzania i zatwierdzania planu
finansowego oraz przeniesień wydatków w tym
planie.
2. W przypadku powierzenia obowiązków z zakresu
rachunkowości i sprawozdawczości jednostek
obsługiwanych, o których mowa w art. 10a pkt 1 i
2, są one przekazywane w całości.
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Art. 10d [Przetwarzanie danych osobowych]
Jednostka obsługująca jest uprawniona do
przetwarzania danych osobowych
przetwarzanych przez jednostkę obsługiwaną
w zakresie i celu niezbędnych do
wykonywania zadań w ramach wspólnej
obsługi tej jednostki.
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