Projekt
ROZPORZADZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia ………………………………………..
w sprawie szczegółowych zasad planowania i prowadzenia gospodarki finansowej oraz
działalności inwestycyjnej sądów wojskowych
Na podstawie art. 4 § 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów
wojskowych (Dz. U. z 2012 r. poz.952 i 637) zarządza się co następuje:
§ 1.

Podstawa planowania dochodów i wydatków budżetowych związanych z

działalnością sądów wojskowych stanowią założenia projektu budżetu państwa przedstawione
przez Ministra Finansów wraz z wytycznymi Ministra Obrony Narodowej do planowania
budżetowego.
§ 2.

1.

Prezesi

sądów

wojskowych

zgłaszają

potrzeby

do

jednostek

budżetowych, o których mowa w § 3.
2. Podział dochodów i wydatków budżetowych związanych z działalnością sądów
wojskowych na jednostki budżetowe, o których mowa w § 3, dokonuje Minister Obrony
Narodowej.
§ 3.

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych związanych z działalnością

sądów wojskowych dokonywana jest przez jednostki budżetowe posiadające na zaopatrzeniu
sądy wojskowe lub ich wydziały zamiejscowe.
§ 4.

1.

Prezes sądu wojskowego akceptuje dokumenty dotyczące realizacji

wydatków związanych z działalnością sądów wojskowego w zakresie celowości ich
dokonania.
2. Kierownik jednostki budżetowej, o której mowa w § 3, akceptuje dokumenty
dotyczące realizacji wydatków związanych z działalnością sądu wojskowego w zakresie ich
zgodności z planem finansowym.
§ 5.

1.

Zmiany w planie finansowym sądu wojskowego w trakcie roku

budżetowego dokonywane są na wniosek lub za zgodą prezesa sądu wojskowego.
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2. Zmiany w planie finansowym sądu wojskowego lub pomiędzy sądami wojskowymi w
trakcie roku budżetowego dokonywane są przez właściwego dysponenta środków budżetu
państwa.
§ 6.

Kierownicy jednostek budżetowych, o których mowa w § 3, przekazują

prezesom sądów i ich wydziałom zamiejscowym informację o realizacji dochodów i
wydatków budżetowych związanych z działalnością sądów wojskowych w terminach jak dla
sprawozdań sporządzanych na podstawie odrębnych przepisów o sprawozdawczości
budżetowej.
§ 7.

Działalność inwestycyjna sądów wojskowych realizowana jest przez właściwe

jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej.
§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r 1).

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

w porozumieniu:
MINISTER FINASÓW

1)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja
2003 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i prowadzenia gospodarki finansowej oraz działalności
inwestycyjnej sądów wojskowych (Dz. U. Nr 104, poz. 974), które utraciło moc z dniem wejścia w życie
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o
służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 236, poz. 1396).
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UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych zasad
planowania i prowadzenia gospodarki finansowej oraz działalności inwestycyjnej sądów
wojskowych jest konsekwencja zmiany art. 4 § 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o
ustroju sadów wojskowych (Dz. U. z 2012 r. poz.952 i 637), który przewiduje upoważnienie
do wydania tego aktu wykonawczego.
Zakres projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
Zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr
239, poz. 2039, z późn. zm.) projektowana ustawa nie podlega notyfikacji Komisji
Europejskiej.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt ustawy został
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Ministerstwa
Sprawiedliwości i Rządowego Centrum Legislacji.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1.

Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje rozporządzenie
Projektowane rozporządzenie oddziałuje na sądy wojskowe.

2.

Konsultacje społeczne:
Projektowane rozporządzenie zostanie przesłane w celu zaopiniowania do:
- Sądu Najwyższego;
- sądów wojskowych;
- Krajowej Rady Sądownictwa;
- stowarzyszeń sędziów.

3.

Wpływ projektowanej ustawy na sektor finansów publicznych, w tym na budżet
państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
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Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na budżet państwa i budżety
jednostek samorządu terytorialnego.
4.

Wpływ regulacji na rynek pracy
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

5.

Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorstw
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki

i przedsiębiorczość, w tym także na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
6.

Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój

regionalny.

