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Załącznik nr 1
ZASADY I TRYB
OPRACOWANIA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO
§ 1.
1. Do dnia 25 kwietnia departamenty nadzorujące na podstawie materiałów
przekazanych z jednostek podporządkowanych zawierających szczegółowy plan
działalności bieżącej i inwestycyjnej na przyszły rok budżetowy, sporządzają dla
Departamentu Ekonomicznego wykaz rekomendowanych przedsięwzięć bieżących i
inwestycyjnych, które winny być zrealizowane przez jednostki podporządkowane w
roku następnym wraz z proponowaną kwotą rocznych środków budżetowych, z
zastrzeżeniem ust. 2.
2. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, wyłączone są jednostki podporządkowane,
które nie otrzymują środków finansowych z budżetu ministra.
§ 2.
Departament Ekonomiczny przedkłada do zatwierdzenia ministrowi plany rzeczowe
zadań realizowanych ze środków budżetowych, przygotowane na podstawie materiałów, o
których mowa w § 1 ust.1 oraz na podstawie formularzy planów rzeczowych
sporządzonych przez jednostki podporządkowane.
§ 3.
1. W terminie 3 dni od otrzymania z Departamentu Ekonomicznego (zgodnie z projektem
założeń do projektu budżetu na przyszły rok budżetowy) szacunkowych wielkości
przyszłorocznego budżetu, departamenty nadzorujące przedkładają Departamentowi
Ekonomicznemu propozycje wysokości środków budżetowych na działalność bieżącą
i inwestycje dla poszczególnych jednostek podporządkowanych.
2. W terminie wynikającym z prac nad budżetem danego roku Departament
Ekonomiczny, uwzględniając propozycje departamentów nadzorujących, przedstawia
do decyzji ministra podział limitu wydatków budżetowych na przyszły rok budżetowy
dla części 24 w podziale na działy, rozdziały i poszczególne jednostki
podporządkowane.
§ 4.
1. Po opublikowaniu ustawy budżetowej oraz sporządzeniu układu wykonawczego
Departament Ekonomiczny zawiadamia departamenty nadzorujące i jednostki
podporządkowane o wielkości dotacji oraz wydatków zgodnie z ustawą budżetową,
stanowiących dla tych jednostek podstawę sporządzenia planów finansoworzeczowych.
2. W ciągu 14 dni od daty zawiadomień, o których mowa w ust. 1, departamenty
nadzorujące otrzymują od jednostek podporządkowanych plan finansowo-rzeczowy w
2 egzemplarzach (na druku planistycznym ustalonym przez Ministra Finansów oraz
dodatkowym druku inwestycyjnym) wraz z opisem i wykazem działań do realizacji, w
tym również inwestycyjnych oraz informacją o terminach realizacji tych zadań.
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3. Po zaakceptowaniu przez dyrektora departamentu nadzorującego, a w przypadku
państwowych instytucji filmowych po zatwierdzeniu przez ministra, indywidualnych
planów finansowo-rzeczowych sporządzonych przez jednostki podporządkowane,
departamenty nadzorujące przesyłają – w ciągu kolejnych 7 dni – jeden egzemplarz
planu do Departamentu Ekonomicznego.
4. Ustalony zgodnie z ust. 2 i 3, plan finansowo-rzeczowy
podporządkowanych jest podstawą oceny, o której mowa w instrukcji.

jednostek

§ 5.
Wszelkie zmiany w stosunku do powyższych ustaleń wymagają zachowania trybu i formy
przewidzianej prawem oraz procedur ustalonych w instrukcji.
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