Warszawa, dn. 04.07.2002 r.
Opinia na temat wykonania budżetu w 2001 r. w części 24 –
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Opracowanie niniejsze oparte jest na dwóch materiałach:
- Sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa w części 24 – Kultura i Ochrona
Dziedzictwa Narodowego za rok 2001, sporządzonym przez Ministerstwo Kultury,
- Informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2001 r. w części
24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, sporządzonej przez Najwyższą
Izbę Kontroli.
Podstawę gospodarki finansowej w 2001 r. stanowiła ustawa budżetowa z dnia
1 marca 2001 (Dz. U. Nr 21 poz. 246), która określała dochody i wydatki budżetowe
dla części 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w następujący sposób:
o Dochody -

240 tys. zł

o Wydatki - 1.221.324 tys. zł
W tym:
•

wydatki bieżące

•

wydatki majątkowe -

- 1.144.129 tys. zł
77.195 tys. zł

Udział dochodów części 24 w budżecie państwa wynosił 0,0002% (w dwóch
poprzedzających latach - 0,0004%).
Udział wydatków części 24 w wydatkach budżetu państwa wynosił 0, 67% (w
2000 r. - 0, 67%, w 1999 r. – 0,64%).
Dochody
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Ustawa budżetowa w części 24 przewidywała następujące dochody:
* Dział 750 - Administracja publiczna

- 156 tys. zł

* Dział 801 - Oświata i wychowanie

-

8 tys. zł

* Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 76 tys. zł
Ogółem
Zrealizowane w 2001 r. w części 24 dochody

- 240 tys. zł
wyniosły 1.451 tys. zł i

przekroczyły planowaną wielkość o 1.211 tys. zł, co oznacza, że w stosunku do planu
określonego w ustawie budżetowej na rok 2001 zrealizowano je w 604,6%.
Dochody uzyskano w następujących działach:
* Dział 750 - Administracja publiczna

- 190 tys. zł

* Dział 801 - Oświata i wychowanie

- 357 tys. zł

* Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

-

* Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 896 tys. zł

8 tys. zł

W dziale Administracja publiczna wpływy stanowiły 121,8% planowanych
dochodów (ustawa przewidywała 156 tys. zł).
Największe przekroczenie dochodów w stosunku do planowanych wystąpiło w
dziale

Oświata

przewidzianego

i

wychowanie.

ustawa

Wykonanie

budżetową.

jest

Powodem

tu
tak

40-krotnie
dużej

większe

dysproporcji

od
było

nieuwzględnienie w planie dochodów osiąganych przez placówki oświatowe, które
zgodnie z przepisami obowiązującymi na etapie projektowania budżetu miały
podlegać jednostkom samorządu terytorialnego. (O przyjęciu moratorium w sprawie
pozostawienia szkół artystycznych w gestii Ministra Kultury zdecydował Parlament w
toku roku budżetowego). Największym źródłem dochodów w tym dziale były wpływy
uzyskane przez szkoły artystyczne I i II stopnia z najmu składników majątkowych.
W 2001 r. uzyskano 8 tys. nieplanowanych dochodów w dziale Edukacyjna
opieka wychowawcza. Pochodzą one ze sprzedaży usług, najmu i sprzedaży
składników majątkowych w internatach i bursach szkolnych.
W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego nastąpiło również wysokie
przekroczenie planowanych dochodów. Ich wielkość jest blisko 12-krotnie wyższa (o
1179%) od ustalonych w budżecie. Powodem było niedoszacowanie dochodów w
rozdziałach: Archiwa (plan przekroczono o 630%) i Rada Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa (plan przekroczono o 33%) oraz nieuwzględnienie dochodów w innych
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rozdziałach. Dochody te pochodziły ze zwrotów dotacji oraz zwrotów zaliczek
udzielanych w 2000 r., a także ze zwrotu odsetek.
W porównaniu z dochodami osiąganymi w 2000 r. dochody roku 2001 spadły
nominalnie o 7,8%, zaś realnie (przy uwzględnieniu wskaźnika inflacji) – o 12,6%.
Znacznie niższe dochody osiągnął w 2001 r. Komitet Kinematografii w wyniku ustania
konieczności uzyskiwania upoważnień do prowadzenia działalności audiowizualnej.
Wydatki
Ustawa Budżetowa w części 24 przewidywała następujące wydatki:
* Dział 750 - Administracja publiczna

-

23.426 tys. zł

* Dział 752 - Obrona narodowa

-

59 tys. zł

* Dział 758 - Różne rozliczenia

-

1.000 tys. zł

* Dział 801 - Oświata i wychowanie

- 363.295 tys. zł

* Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

- 214.860 tys. zł

* Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

-

18.396 tys. zł

* Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 600.288 tys. zł
Ogółem

- 1 221.324 tys. zł

W toku realizacji budżetu wielkość planowanych wydatków – 1.221.324 tys. zł
uległa zmianie wskutek:
-

zwiększenia środków pochodzących z rezerw celowych (o 43.354
tys. zł) i rezerwy ogólnej (o 2.141 tys. zł),

-

zmniejszenia wydatków (o kwotę 122 tys. zł) z tytułu oszczędności
wynikających z rozporządzenia Prezydenta RP z 21 kwietnia 2001 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Ogólna kwota planowanych wydatków została zwiększona do 1.266.697 tys. zł
(o 45.373 tys. zł – 3,7% wydatków określonych w ustawie budżetowej). W tym
wydatki bieżące zwiększono o 45.062 tys. zł, wydatki majątkowe – o 311 tys. zł.
W 2001 r. wydatki części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
zostały wykonane w wysokości 1.186.675 tys. zł, co stanowi 97,2% w stosunku do
wielkości określonej w ustawie budżetowej i 93, 7% planu po zmianach. W stosunku
do 2000 r. wydatki wzrosły nominalnie o 8,2%, zaś realnie (po uwzględnieniu
wskaźnika inflacji) o 2,6%.
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Zrealizowane

wydatki

w

poszczególnych

działach

przedstawiają

się

następująco:
* Dział 750 - Administracja publiczna

-

22.943 tys. zł

* Dział 752 - Obrona narodowa

-

59 tys. zł

* Dział 758 - Różne rozliczenia

-

1.000 tys. zł

* Dział 801 - Oświata i wychowanie

- 389.554 tys. zł

* Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

- 211.196 tys. zł

* Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

-

18.551 tys. zł

* Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 543.372 tys. zł
Ogółem

- 1.186.675 tys. zł

Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 października 2001 r. w sprawie
blokowania niektórych wydatków w budżecie państwa na rok 2001 spowodowało
zablokowanie do dnia 31 grudnia 2001 r. środków dla części 24 w wysokości 78.947
tys. zł. , tj. 6,46% budżetu określonego w ustawie budżetowej i 6,23% budżetu po
zmianach. Dla zminimalizowania zobowiązań mogących obciążyć budżet roku 2002,
decyzją Ministra Kultury nie zostały zablokowane wydatki w najbardziej znaczących
dla części 24 działach: 801 – Oświata i wychowanie, 752 – Obrona narodowa, 758 –
Różne rozliczenia i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Wskutek tej decyzji
najdotkliwsze skutki blokady dotyczyły działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego, a w jego obrębie – instytucji kultury. Wielkość zablokowanych środków
w tym dziale wyniosła 67.670 tys. zł, tj. 11,3% środków przyznanych dla tego działu
w ustawie budżetowej i 11,1% budżetu po zmianach.
Po uwzględnieniu blokady środków w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego budżet tej części wynosił 1.187.750 tys. zł.
Został on wykonany w 99,9%.
Wykonanie

wydatków

w

poszczególnych

działach

przedstawiało

następująco:
Dział 750 – Administracja publiczna
•

wydatki bieżące

- 22.563 tys. zł (98,3% ogółu wydatków)

•

wydatki majątkowe

-

Ogółem

380 tys. zł (1,7% ogółu wydatków).

- 22.943 tys. zł.

Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach była następująca:

się
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* Integracja z Unią Europejską

-

184 tys. zł
(59,4% budżetu)

* Urzędy naczelnych i centralnych organów
administracji rządowej

- 18.122 tys. zł

(99,6% budżetu po zmianach, 100% planu po uwzględnieniu blokady)
- wydatki bieżące:

17.827 tys. zł

- wydatki majątkowe:

295 tys. zł

(98,4% ogółu wydatków)
(1,6% ogółu wydatków)

* Komitet Kinematografii

- 2.791 tys. zł
(99,4% budżetu po zmianach)

- wydatki bieżące:

2.706 tys. zł

- wydatki majątkowe:

85 tys. zł

(96,9% ogółu wydatków)
(3,1% ogółu wydatków)

* Współpraca naukowo-techniczna z zagranicą

- 637 tys. zł

(63,3% budżetu po zmianach, 90,2% po blokadzie)
* Pozostała działalność

- 1.209 tys. zł
(99,9% budżetu po zmianach)

Dział 752 – Obrona narodowa
Wydatki tego działu realizowane były w jednym rozdziale budżetowym.
* Pozostałe wydatki obronne

- 59 tys. zł

(100% budżetu według ustawy i budżetu po zmianach)

Dział 758 – Różne rozliczenia
Wydatki tego działu realizowane były w jednym rozdziale budżetowym.
* Różne rozliczenia finansowe

1.000 tys. zł

(100% budżetu według ustawy i budżetu po zmianach)
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Dział 801 – Oświata i wychowanie
•

wydatki bieżące:

•

wydatki majątkowe:
Ogółem:

384.612 tys. zł
4.942 tys. zł

(98,7% ogółu wydatków)
(1,3% ogółu wydatków)

389.554 tys. zł

(100,7% budżetu według ustawy i 100% budżetu po zmianach)
Wydatki tego działu rozdysponowane były na następujące rozdziały:
* Szkoły artystyczne
Wydatki

w

kwocie

381.965

tys.

zł

(100%

budżetu

po

zmianach)

rozdysponowano następująco:
- wydatki bieżące:
- wydatki majątkowe:

377.094 tys. zł
4.871 tys. zł

(98,7% ogółu wydatków)
(1,3% ogóły wydatków)

* Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania
zawodowego
Wydatki tego rozdziału w kwocie 2.398 tys. zł (99,5% budżetu po zmianach)
przeznaczono wyłącznie na wydatki bieżące.
* Jednostki pomocnicze szkolnictwa
Wydatki te wynosiły 2.720 tys. zł (100% budżetu po zmianach) i
rozdysponowano je następująco:
- wydatki bieżące:

2.649 tys. zł (97,4% ogółu wydatków)

- wydatki majątkowe:

71 tys. zł (2,6% ogółu wydatków)

* Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Na ten cel przeznaczono w 2001 r. kwotę 848 tys. zł (100% budżetu po
zmianach). Środki te zostały przyznane z rezerwy ogólnej dla szkół artystycznych I i
II stopnia. Przyznano je 25 szkołom państwowym, które ucierpiały najbardziej z
powodu kataklizmu powodzi.
* Pozostała działalność
Wydatki w kwocie 1.623 tys. zł (100% budżetu po zmianach) przeznaczono w
całości na wydatki bieżące.
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Dział 803 – Szkolnictwo wyższe
•

wydatki bieżące:

•

wydatki majątkowe:

203.424 tys. zł (96,3% ogółu wydatków)
7.772 tys. zł (3,7% ogółu wydatków)

Ogółem:

211.196 tys. zł
(95,1%bkwoty określonej w budżecie po zmianach)

W dziale tym zablokowano środki w wysokości 10.783 tys. zł.
Środki tego działu przeznaczone na finansowanie uczelni artystycznych i na
zadania z zakresu szkolnictwa wydatkowano w następujących rozdziałach:
* Działalność dydaktyczna
Wydatki

w

kwocie

196.178

tys.

zł

(95,2%

budżetu

po

zmianach)

rozdysponowano następująco:
- wydatki bieżące:

188.906 tys. zł (96,3% ogółu wydatków)

- wydatki majątkowe:

7.272 tys. zł (3,7% ogółu wydatków)

* Pomoc materialna dla studentów
Wydatki w tym rozdziale wynosiły

14.857 tys. zł (94,5% budżetu po

zmianach). Wysokość blokady wyniosła 872 tys. zł. Z będącej w dyspozycji kwoty
wydatkowano:
- wydatki bieżące:
- wydatki majątkowe:

14.357 tys. zł (96,8% ogółu wydatków)
500 tys. zł (3,2% ogółu wydatków)

* Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Środki w wysokości 52 tys. zł przyznano Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Pochodziły one z rezerwy celowej budżetu państwa.

* Pozostała działalność
Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 109 tys. zł (100% budżetu po
zmianach). Należą one do grupy wydatków jednostek budżetowych. Finansowano z
nich imprezy artystyczne, warsztatowe i naukowe.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
W tym dziale realizowano wydatki w jednym tylko rozdziale:
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* Internaty i bursy szkolne
Wydatki

w

kwocie

18.551

tys.

zł

(100%

budżetu

po

zmianach)

rozdysponowano następująco:
- wydatki bieżące:

15.765 tys. zł (85,0% ogółu wydatków)

- wydatki majątkowe:

2.786 tys. zł (15% ogółu wydatków)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki w tym dziale wyniosły w 2001 r. 543.372 tys. zł , co stanowi 88,8%
kwoty określonej w budżecie po zmianach. Blokada wydatków budżetu państwa
spowodowała pomniejszenie planowanej kwoty wydatków o 67.670 tys. zł, z czego
55.995 tys. zł dotyczyło wydatków bieżących, a 11.675 tys. zł – wydatków
majątkowych. Budżet po zmianach z uwzględnieniem blokady w tym dziale wynosił
544.334 tys. zł. Plan wydatków wykonano w 99,8%.
Rozdysponowano je następująco:
•

wydatki bieżące:

•

wydatki majątkowe:

494.557 tys. zł
48.816 tys. zł

(96,2% ogółu wydatków)
(3,8% ogółu wydatków)

Finansowanie działalności instytucji i zadań w zakresie kultury i sztuki odbywało
się w następujących rozdziałach budżetowych:
* Integracja z Unią Europejską
Kwotę

przeznaczoną

na

ten

rozdział,

w

wysokości

9.756

tys.

zł

rozdysponowano następująco:
- wydatki bieżące:
- wydatki majątkowe:

9.716 tys. zł (99,6% ogółu wydatków)
40 tys. zł (0,4% ogółu wydatków)

* Produkcja i opracowywanie filmów
Wydatki zrealizowane w tym rozdziale wynosiły 11.729 tys. zł (85% budżetu po
zmianach). Zablokowano kwotę 2.043 tys. zł. Pozostałe kwoty rozdysponowano
następująco:
- wydatki bieżące:
- wydatki majątkowe:

11.457 tys. zł (98,7% ogółu wydatków)
272 tys. zł (1,3% ogółu wydatków)
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Ze środków tych finansowano produkcje filmową oraz przygotowania w zakresie
prac literackich w ramach Agencji Scenariuszowej.
* Zadania w zakresie kinematografii
Wykonane wydatki wynosiły w tym rozdziale 4.583 tys. zł (93,4% budżetu po
zmianach). Realizowano wyłącznie wydatki bieżące. Blokada w tym obszarze
wynosiła 116 tys. zł, co oznacza, że przeznaczona na zadania kwota została
wydatkowana w całości.
* Pozostałe zadania w zakresie kultury
Budżet po zmianach w tym rozdziale wyniósł 60.904 tys. zł, z czego
wykorzystano 58.332 tys. zł (95,8% planu po zmianach). Zadania tego rozdziału
realizowane były przez departamenty: Mecenatu, Kultury Mniejszości Narodowych
oraz Biura Pełnomocnika Rządu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą.
Planowane były wyłącznie wydatki bieżące.
* Teatry dramatyczne i lalkowe
Wykonano wydatki w kwocie 34.289 tys. zł (92,1% budżetu po zmianach).
Zablokowano kwotę 2.953 tys. zł. Na zrealizowane przez teatry wydatki składają się:
- wydatki bieżące:
- wydatki majątkowe:

31.534 tys. zł (91,9% ogółu wydatków)
2.755 tys. zł (8,1% ogółu wydatków)

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Narodowego Teatru
Starego w Krakowie oraz Teatru Narodowego w Warszawie.
* Teatry muzyczne, opery, operetki
Wykonano wydatki w kwocie 43.953 tys. zł (91,5% budżetu po zmianach).
Stanowiły je dotacje na rzecz Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Zablokowane
wydatki wynosiły 4.076 tys. zł.
* Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
Wykonano wydatki w kwocie 19.709 tys. zł (93,7% budżetu po zmianach). Na
te kwotę składają się:
- wydatki bieżące:
- wydatki majątkowe:

18.209 tys. zł (92,4% ogółu wydatków)
1.500 tys. zł (7,6% ogółu wydatków)
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W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Filharmonii Narodowej w
Warszawie. Wielkość zablokowanych środków wyniosła 1.133 tys. zł.
* Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Kwota wydatków w wysokości 3.305 tys. zł (89,4% budżetu po zmianach)
przeznaczono na dotację dla Centrum Animacji Kultury. Wysokość zablokowanych
środków wyniosła 392 tys. zł.
* Galerie i biura wystaw
Wydatki w kwocie 5.594 tys. zł (100% kwoty określonej w budżecie po
zmianach) przeznaczono dla Państwowej Galerii Sztuki „Zachęta”, której nie
dotyczyła blokada wydatków.
* Centra kultury i sztuki
Wykonano wydatki w kwocie 22.093 tys. zł (88,2% budżetu po zmianach).
Blokada wynosiła 2.940 tys. zł. Na zrealizowana kwotę składają się:
- wydatki bieżące:

17.221 tys. zł (77,4% ogółu wydatków)

- wydatki majątkowe:

4.872 tys. zł (22,6% ogółu wydatków)

Finansowano w tym rozdziale cztery centra kultury i sztuki: Centrum Sztuki
Współczesnej – Zamek Ujazdowski w Warszawie, Centrum Rzeźby Polskiej w
Orońsku, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Centrum Międzynarodowej
Współpracy Kulturalnej – Instytut Adama Mickiewicza.

* Pozostałe instytucje kultury
Wykonano wydatki w kwocie 10.545 tys. zł (86,4% budżetu po zmianach).
Blokada

dotyczyła

kwoty

1.665

tys.

zł.

Kwotę

przewidzianą

na

rozdysponowano następująco:
- wydatki bieżące:
- wydatki majątkowe:

9.739 tys. zł (92,4% ogółu wydatków)
806 tys. zł (7,6% ogółu wydatków )

wydatki
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Finansowano z niej m.in. Dom Pracy Twórczej w Wigrach i Radziejowicach,
Krajowy

Ośrodek

Dokumentacji

Regionalnych

Towarzystw

Kulturalnych

w

Ciechanowie, Instytut Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Fryderyka
Chopina, Filharmonię Narodową.
* Biblioteki
Wykonano wydatki w kwocie 41.391 tys. zł (96,4% budżetu po zmianach).
Blokada środków wynosiła 1.527 tys. zł., po uwzględnieniu której wydatki
zrealizowano w 100%. Na zrealizowana kwotę składają się:
- wydatki bieżące:
- wydatki majątkowe:

41.061 tys. zł
329 tys. zł

(99,2% ogółu wydatków)
(0,8% ogółu wydatków)

* Archiwa
W rozdziale tym wydatkowano kwotę 62.421 tys. zł

(93,9% budżetu po

zmianach). Blokada wydatków wyniosła 4.046 tys. zł. Po uwzględnieniu blokady
wydatki zrealizowano w 100%. Ustaloną kwotę wydatków przeznaczono na:
- wydatki bieżące:
- wydatki majątkowe:

54.646 tys. zł (88,6% ogółu wydatków)
7.775 tys. zł (11,4% ogółu wydatków).

* Muzea
Wykonano wydatki w kwocie 148.218 tys. zł (91,7% budżetu po zmianach).
Zablokowano kwotę 13.448 tys. zł. Na wydatkowaną przez muzea kwotę składają
się:
- wydatki bieżące:
- wydatki majątkowe:

117.768 tys. zł (79,5% ogółu wydatków)
30.450 tys. zł (20,5% ogółu wydatków)

Finansowano w tym rozdziale 14 muzeów o charakterze narodowym.

* Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków
Wykonano wydatki w kwocie 13.311 tys. zł (89,9% budżetu po zmianach).
Blokada środków wynosiła 1.498 tys. zł. Finansowano w ramach tego rozdziału
działalność bieżącą czterech wyspecjalizowanych instytucji ochrony zabytków.
* Ochrona i konserwacja zabytków
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Na konserwację zabytków przyznano (po zmianach) kwotę 51.946 tys. zł.
Wysokość blokady wynosiła 16.004 tys. zł. Ostatecznie więc na ten cel przeznaczono
kwotę 35.942 tys. zł, z czego wydatkowano 35.899 tys. zł (69,1% przyznanego
budżetu). Kwota ta została obciążona zobowiązaniami wymagalnymi w roku 2000 na
łączną kwotę 16.644 tys. zł. Spłata zobowiązań zeszłego roku pochłonęła 32,1%
budżetu rozdziału w roku 2001.
W 2001 r. zawarto 523 umowy, z których – z powodu blokady wydatków – nie
zrealizowano w całości 127 i w części – 54. Łączna kwota zobowiązań z tego tytułu
wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego 14.293 tys. zł i obciążyła budżet 2002
roku.
* Służba ochrony zabytków
Wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.797 tys. zł (98,3% budżetu po zmianach).
Blokada środków tego rozdziału wyniosła 48 tys. zł. Kwotę będącą w dyspozycji
przeznaczono

wyłącznie na wydatki bieżące. Dotyczyły one działalności Urzędu

Generalnego Konserwatora Zabytków.
* Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Wykonano wydatki w kwocie 15.383 tys. zł (54,8% budżetu po zmianach).
Blokada

wyniosła

12.683

tys.

zł.

Kwotę

przeznaczoną

na

ten

rozdział

rozdysponowano następująco:
- wydatki bieżące:

15.365 tys. zł

- wydatki majątkowe:

18 tys. zł.

* Pozostała działalność
W tym rozdziale wykonano wydatki w kwocie 64 tys. zł. (97,0% budżetu po
zmianach) Kwota ta była przeznaczona na wydatki związane z ogłoszeniami oraz
pogrzebami osób zasłużonych dla kultury.
Zobowiązania
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 53.065 tys. zł, w tym
wymagalne – 20.611 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec
grudnia 2000 r.: zobowiązań ogółem o 9,3%, zobowiązań wymagalnych – o 26,4%.
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Największą pozycję wśród zobowiązań wymagalnych w części 24 stanowiły
zobowiązania w kwocie 14.404 tys. zł dotyczące działu 921 – Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego, z czego: 14.293 tys. zł - stanowią zobowiązania w Urzędzie
Generalnego Konserwatora Zabytków (w rozdziale 62120), 111 tys. zł –
zobowiązania w Biurze Administracyjnym (w rozdziale 92105).
Zobowiązania w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna
opieka wychowawcza wyniosły ogółem 5.402 tys. zł i wzrosły w porównaniu do roku
ubiegłego o 2.294 tys. zł (o 73,9%).
Na koniec analizy wykonania budżetu części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego warto zaznaczyć,

że

sporządzone

przez

Ministerstwo

Kultury

sprawozdanie wyróżnia się pozytywnie na tle dotychczasowych sprawozdań tego
resortu przedkładanych Sejmowi. Charakteryzuje je bardzo skrupulatna analiza
dochodów i wydatków, szczegółowe omówienia poruszanych kwestii i obszerne
udokumentowanie procesów finansowych w postaci wielu tabel i zestawień. Obraz
wykonania budżetu w 2001 r. staje się dzięki temu bardzo czytelny dla posłów i
ekspertów.
Sporządziła: Ewa Karpowicz

