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Uwagi:
Część dokumentu,
do którego odnosi
Lp.
się uwaga (np. art.,
nr str., rozdział)
Art. 1 pkt 3 (zmiana
art. 68 ustawy o
finansach
publicznych)

Treść uwagi (propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

W odniesieniu do powiatów przepis
jest niezgodny z art. 12 pkt 4 ustawy
o samorządzie powiatowym.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 rada powiatu
wyznacza zarządowi kierunki
działania. Kierunki działania to nic
innego jak cele jednostki samorządu
terytorialnego jakie organ
stanowiący stawia przed organem
wykonawczym do realizacji.
Jeżeli w ocenie projektodawców
kolizja z przepisami ustaw o
samorządzie powiatowym nie
zachodzi to wnioski o wyjaśnienie
różnicy pomiędzy kierunkami
działania zarządu a celami jednostki
(jeżeli chodzi o treść obu
dokumentów).
Z uzasadnienia do projektu ustawy
wynika, że obowiązek tworzenia
planów operacyjnych ma dotyczyć
sektora rządowego. W tym zakresie
przepis należałoby doprecyzować.
Art. 9 ustawy o finansach

1.

2.

Art. 1 pkt 3 (zmiana
art. 69 ustawy o
finansach
publicznych)

Wniosek o doprecyzowanie
przepisu.

Stanowisko resortu

Odniesienie do
stanowiska resortu

3.

Art. 1 pkt 3 (zmiana
art. 70 ust. 3 ustawy
o finansach
publicznych)

Wniosek o wyjaśnienie i
doprecyzowanie przepisu.

publicznych wskazuje jakie jednostki
tworzą sektor finansów publicznych.
W katalogu tym osobno wymienione
są jednostki samorządu
terytorialnego a osobno jednostki
organizacyjne jednostek samorządu
terytorialnego (jednostki
budżetowe, samorządowe zakłady
budżetowe). W związku z
powyższym powstaje wątpliwość czy
obowiązek tworzenia planu
operacyjnego będzie miał np.
kierownik powiatowego centrum
pomocy rodzinie (jest kierownikiem
jednostki organizacyjnej jednostki
samorządu terytorialnego).
Literalnie zapis wskazuje, że zadania
związane z realizacją i koordynacją
kontroli zarządczej powinny być
przypisane pracownikom jednostki.
Czy to oznacza, że nie powinny przy
przypisane osobom, które z
jednostką łączy inny stosunek
prawny niż umowa o pracę?
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