Ogólne wskazówki dotyczące klasyfikowania niektórych wydatków w układzie zadaniowym na 2016 rok

1.

Wydatki na składki do organizacji międzynarodowych związane z współpracą zagraniczną prowadzoną przez dysponentów innych niż dysponent części budżetowej 45 - Sprawy zagraniczne i
członkostwo Polski w Unii Europejskiej , wydatki związane uczestnictwem w organizacjach międzynarodowych o charakterze branżowym, właściwym dla danego ministra czy jednostek,
powinny być klasyfikowane w zadaniach, podzadaniach i działaniach związanych z tą współpracą w funkcjach innych niż funkcja 15 Polityka zagraniczna.

2.

Wydatki na badania statystyczne ponoszone przez poszczególnych dysponentów części budżetowych oraz jednostki sektora finansów publicznych powinny być ujmowane w działaniach
związanych z prowadzeniem badań i analiz w odpowiednim obszarze działalności ww. dysponenta lub jednostki, czyli w zadaniach budżetowych innych niż zadanie 1.11. obejmujące wydatki
dysponenta części budżetowej 58 - Główny Urząd Statystyczny oraz jednostek mu podległych i przezeń nadzorowanych.

3.

Wydatki dotyczące odszkodowań, ugód, rent powinny być przypisane do właściwego działania, w związku z realizacją którego powstały. W ramach działań funkcji 5 Ochrona praw i interesów
Skarbu Państwa należy klasyfikować wydatki na odszkodowania i rekompensaty o charakterze systemowym, związane np. z wypłatą rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza
obecnymi granicami RP lub zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa

4.

Wydatki dotyczące egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym realizowane przez wojewodę lub inne organy administracji rządowej powinny być przypisane do
właściwego działania, w związku z realizacją którego powstały. W ramach działania 5.1.1.5. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa należy klasyfikować wydatki dotyczące egzekucji
administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie przedmiotu tego działania.

5.

Wydatki na informatyzację i systemy informatyczne ponoszone przez poszczególnych dysponentów, związane z realizacją określonych zadań publicznych, powinny być klasyfikowane w
zadaniach, podzadaniach i działaniach, w których ujmowane są wydatki związane z tymi zadaniami publicznymi. W zadaniu 16.5. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa
informacyjnego powinny być klasyfikowane wyłącznie wydatki dysponenta, który realizuje systemowe zadania w zakresie informatyzacji, tj. ministra właściwego do spraw informatyzacji.
W przypadku dysponentów, którzy wydatki nieprzypisane do funkcji 1-21 ujmują w sposób przewidziany w ust. 70 pkt 3 załącznika nr 53, wydatki na informatyzację i systemy informatyczne (np.
wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentacji w urzędzie) mogą być ujmowane w działaniu 22.1.1.1. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna tylko wtedy, jeśli są
one związane z koordynacją działalności urzędów obsługujących ministrów, wojewodów oraz centralne organy administracji rządowej i organy administracji państwowej, będące dysponentami
części budżetowych, oraz są ujmowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 15001, 60047, 75001, 75002, 75006, 75011, 75101, 75501.

6.

Wydatki związane z rozpatrywaniem skarg i wniosków, ponoszone przez jednostki inne niż Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, należy traktować jako wydatki na zadania o charakterze
pomocniczym względem zasadniczych zadań publicznych jednostek. Wydatki te powinny być przypisane do realizowanych przez jednostkę działań w funkcjach 1-21 jeśli są z nimi bezpośrednio
związane. Jeśli nie mogą być przypisane bezpośrednio do działań w funkcjach 1-21, to zgodnie z ust. 70 pkt 2 załącznika nr 53 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w
sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 należy je rozliczyć na realizowane działania w sposób określony przez
jednostkę.
W przypadku dysponentów, którzy wydatki nieprzypisane do funkcji 1-21 ujmują w sposób przewidziany w ust. 70 pkt 3 załącznika nr 53, wydatki związane z rozpatrywaniem skarg i wniosków
można ujmować w działaniu 22.1.1.1. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna o ile są dokonywane przez urząd obsługujący ministra, wojewodę, centralny organ
administracji rządowej lub organ władzy państwowej, który jest dysponentem części budżetowej, oraz są ujmowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 15001, 60047, 75001,
75002, 75006, 75011, 75101, 75501.

7.

Wydatki na wykonywanie kontroli zewnętrznych i wewnętrznych oraz audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ponoszone przez poszczególnych dysponentów
powinny być przypisane do realizowanych przez jednostkę działań w funkcjach 1-21, jeśli są z nimi bezpośrednio związane. Jeśli nie mogą być przypisane bezpośrednio do działań w funkcjach 121, to zgodnie z ust. 70 pkt 2 załącznika nr 53 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do
projektu ustawy budżetowej na rok 2016 należy je rozliczyć na realizowane działania w sposób określony przez jednostkę.
W przypadku dysponentów, którzy wydatki nieprzypisane do funkcji 1-21 ujmują w sposób przewidziany w ust. 70 pkt 3 załącznika nr 53, wydatki na wykonywanie kontroli zewnętrznych i
wewnętrznych oraz audytu wewnętrznego można ujmować w działaniu 22.1.1.1. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna o ile są dokonywane przez urząd obsługujący
ministra, wojewodę, centralny organ administracji rządowej lub organ władzy państwowej, który jest dysponentem części budżetowej, oraz są ujmowane w następujących rozdziałach klasyfikacji
budżetowej: 15001, 60047, 75001, 75002, 75006, 75011, 75101, 75501.

8.

Wydatki na wykonywanie nadzoru i kontroli wykonania zadań zleconych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań przekazanych do wykonania jednostkom
samorządu terytorialnego powinny być przypisane do realizowanych przez urząd wojewódzki działań w funkcjach 1-21, w ramach których przekazywane są środki na wykonywanie ww. działań.

9.

Wydatki związane z wykonywaniem funkcji dysponenta głównego części budżetu wojewodów (w 2015 r. klasyfikowane w działaniu 4.3.1.4.W) w 2016 r. należy zaliczyć do wydatków
związanych z koordynacją działalności oraz obsługą administracyjną i techniczną i ujmować w układzie zadaniowym na zasadach określonych w ust. 70 pkt 2 lub 3 załącznika nr 53 do
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016.

10.

Wydatki związane z dofinansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, finansowane ze środków NFOŚiGW za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa
(rezerwy celowej w poz. 59 w załączniku nr 2 do ustawy budżetowej na rok 2015) należy klasyfikować w działaniach funkcji 12 wskazanych przez NFOŚiGW.
W przypadku dofinansowania zadań realizowanych przez Wojewodów, w razie konieczności wykazania wydatków w działaniach nieoznaczonych literą "W", zastosowanie znajduje tryb
przewidziany w ust. 67 pkt 6 załącznika nr 53 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu
ustawy budżetowej na rok 2016.

