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1008
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 lipca 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
6) środki na wydatki majątkowe,

Na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398,
z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

7) stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku,
8) stan środków pieniężnych na początek
i koniec roku

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
(Dz. U. Nr 30, poz. 255 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 74)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) inne niż określone w pkt 1 i 2 jednostki organizacyjne tworzone zgodnie z art. 13 ust. 3 zdanie drugie ustawy.”;
2) w § 4:
a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) mienia powstałego w wyniku realizacji zadań, o których mowa w art. 16 ust. 5 ustawy,
sfinansowanych z funduszu rezerwowego;”,
b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa — sprzedanego, zlikwidowanego albo
przekazanego (w tym nieodpłatnie) przez
Agencję;”;
3) w § 5 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wsparcia realizacji zadań, o których mowa
w art. 16 ust. 5 ustawy.”;
4) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. 1. Podstawą gospodarki finansowej Agencji
jest roczny plan finansowy. Plan ten
uwzględnia roczny plan finansowy Agencji
ujęty w załączniku do ustawy budżetowej
na dany rok budżetowy.
2. W rocznym planie finansowym Agencji
wyodrębnia się:
1) przychody własne,
2) dotacje budżetowe, o których mowa
w art. 19 ust. 4 ustawy,
3) zestawienie kosztów,
4) wynik finansowy,
5) kierunki rozdysponowania funduszu rezerwowego, o których mowa w art. 16
ust. 5 ustawy,
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832,
z 2008 r. Nr 208, poz. 1308, Nr 220, poz. 1415 i Nr 227,
poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 336 i Nr 168, poz. 1323 oraz
z 2010 r. Nr 28, poz. 143 i Nr 113, poz. 745.

— co najmniej w szczegółowości określonej w przepisach dotyczących prac nad
projektem ustawy budżetowej.”;
5) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Podstawę gospodarki finansowej Agencji
w okresie od dnia 1 stycznia do dnia ustalenia planu finansowego Agencji w ustawie
budżetowej stanowi projekt planu finansowego, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2
ustawy.”;
6) uchyla się § 9;
7) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Projekt rocznego planu finansowego jednostki
organizacyjnej Agencji sporządza dyrektor tej
jednostki, zgodnie z zasadami określonymi
przez Prezesa Agencji.”;
8) w § 11:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prezes Agencji, za zgodą Ministra Obrony
Narodowej, może dokonywać zmian w rocznym planie finansowym w zakresie przychodów i kosztów w razie spełnienia warunków
określonych w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28,
poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835),
z zastrzeżeniem ust. 2.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zmiany w rocznym planie finansowym
Agencji, o których mowa w ust. 1 i 2, powodują odpowiednie zmiany w rocznych planach finansowych jednostek organizacyjnych Agencji. Zmian tych dokonują właściwi
dyrektorzy jednostek organizacyjnych Agencji, zgodnie z zasadami określonymi przez
Prezesa Agencji.”;
9) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Prezes Agencji może występować do Ministra Obrony Narodowej z wnioskami o przeniesienie wydatków między paragrafami
klasyfikacji wydatków w planie wydatków
budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej,
które przeznaczone są na realizację zadań
finansowanych z dotacji budżetowej, o których mowa w art. 19 ust. 4 ustawy.”;

Dziennik Ustaw Nr 150

— 11630 —

10) w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Prezes Agencji składa ministrowi właściwemu
do spraw Skarbu Państwa oraz ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych
roczne sprawozdanie finansowe Agencji wraz
z opinią i raportem biegłego rewidenta, po
jego zatwierdzeniu przez Ministra Obrony Narodowej.”;
11) § 15 otrzymuje brzmienie:
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dowej dyrektorem komórki organizacyjnej
Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej
w sprawach budżetowych. Porozumienie
określa w szczególności cel, na który dotacja budżetowa jest przekazywana, tryb i terminy jej przekazywania, sposób rozliczenia
dotacji budżetowej oraz sposób sprawowania kontroli nad jej wykorzystaniem.”;
13) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Na sfinansowanie realizacji zadań zleconych Agencji przez Ministra Obrony Narodowej z zakresu administracji rządowej,
o których mowa w art. 19 ust. 4 ustawy,
z zastrzeżeniem ust. 2, Minister Obrony
Narodowej przekazuje Agencji dotacje
budżetowe ustalone w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy w części
budżetu państwa, której jest dysponentem.

„§ 17. Dotacje budżetowe w części, w jakiej nie zostały wykorzystane do końca roku budżetowego na zadania zlecone Agencji przez
Ministra Obrony Narodowej z zakresu administracji rządowej, podlegają zwrotowi
w terminie do dnia 31 stycznia następnego
roku budżetowego, zgodnie z przepisami
art. 168 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.”.

2. Finansowanie realizacji zadań zleconych
Agencji przez Ministra Obrony Narodowej z zakresu administracji rządowej,
o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2, może być dokonywane do wysokości ustalonych dotacji budżetowych, z uwzględnieniem wsparcia realizacji tych zadań z funduszu rezerwowego Agencji.”;

§ 2. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa otrzymuje
dotacje budżetowe — ujmowane w rocznym planie
finansowym, o którym mowa w § 7, wymienione w:

12) § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16. Dotacje budżetowe, o których mowa
w art. 19 ust. 4 ustawy, są przekazywane
Agencji na podstawie porozumień zawieranych między Prezesem Agencji a działającym z upoważnienia Ministra Obrony Naro-

1) art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 i ust. 2 pkt 1 w brzmieniu obowiązującym do
dnia 30 czerwca 2004 r.;
2) art. 19 ust. 4 ustawy w zakresie art. 24 ust. 6 i art. 22
ust. 4, w brzmieniu obowiązującym do dnia
30 czerwca 2010 r.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich

