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Prof. zw. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak

Ekspertyza nr 325

Opinia w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2005
w części 17 – Administracja publiczna
oraz w części 43 – Wyznania religijne
I. Uwagi formalne
1. Zarówno w części 17 jak i 43 nie planowano dochodów.
2. W części 17 planowany budżet odnosi się tylko do działu 750. Natomiast w części 43
obejmuje dział 750 i 758
II. Uwagi szczegółowe
1. W 2005 r. przewiduje się spadek wydatków w stosunku do roku 2004 w części 17 realnie o 15,7%
2. Koncentracja wydatków w 2005r. w części 17 następuje w pozycji – wydatki bieżące
jednostek budżetowych (179.588 tys. zł w stosunku do wydatków ogółem w części 17 –
188.703 tys. zł).
3. W projekcie (s. 3) pozycję – delegacje służbowe krajowe i zagraniczne – 157.823 tys.
zł w kwocie przeznaczonej na pozostałe wydatki bieżące podano nieprecyzyjnie, z tego: w
Ministerstwie 12.180 tys. zł i w Centrum Personifikacji Dokumentów 145.643 zł, podczas
gdy w tej ostatniej z wymienionych kwot mieszczą się wydatki związane z wymianą dowodów osobistych.
4. W wydatkach majątkowych zaplanowano sumę 1.110 tys. zł na prace modernizacyjne
i adaptacyjne w obiekcie przy ul. Pawińskiego w Warszawie – to wymaga ich uzasadnienia –
w przypadku mało przekonujących argumentów przedstawionych przez Ministerstwo – eliminacji.
5. W części 17 planuje się utworzenie Funduszu – Centralne Ewidencje Pojazdów i Kierowców, który ma powstać wskutek przekształcenia środka specjalnego, którego środki mają
pochodzić z opłat za ewidencję (74.500 tys. zł), a wydatki (77.050 tys. zł) mają być przeznaczone na rozwój Centralnej Ewidencji, głównie systemu informatycznego.
6. W części 43 w 2005r. w stosunku do roku 2004 planuje się realny spadek wydatków
o 2%, przy nominalnym wzroście o 0,9%.
7. Wydatki w części 43 w dziale 750 grupują się w punkcie – świadczenia na rzecz osób
fizycznych (3.247 tys. zł w stosunku do wydatków ogółem działu 750 – 6.109 tys. zł) i są
głównie przeznaczone na wynagrodzenia członków komisji rozpatrujących wnioski o zwrot
majątków związkom wyznaniowym.
8. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w części 43 dział 750 stanowią 2.862 tys. zł
i stanowią głównie środki na wynagrodzenia dla 39 pracowników.
9. W części 43, dział 758 występują wydatki przeznaczone wyłącznie na Fundusz Kościelny (78.333 tys. zł), w którym główne miejsce zajmują środki na ubezpieczenia emerytalne (62.542 tys. zł).
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III. Konkluzje
1. Przewidziana w planie inwestycja budowlana (por. uwagi szczegółowe p. 4) wymaga
uzasadnienia.
2. Budzi poważne zastrzeżenie utworzenie Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów
i Kierowców. Po co tworzyć fundusz, którego środki zgromadzone mają charakter celowy
a po wydatkowaniu ich na budowę systemu informatycznego nie mają dalszego przeznaczenia.
3. W projekcie odniesionym do części 17 nie wskazuje się dochodów Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.
4. Należy zastanowić się nad decyzją wliczenia wydatków na ubezpieczenie emerytalne
umieszczonej w Funduszu Kościelnym (część 43 dział 758) do powszechnego ubezpieczenia
w tym zakresie.
Warszawa, 18 października 2004 r.

