1. Z elewacji:
a. V LO w Oliwie
b. WPiA UG
oderwał się kawałek tynku i spadł na człowieka, uszkadzając mu ciało i ubranie.
Przeciwko komu należy skierować powództwo o odszkodowanie/zadośćuczynienie?
2. W statucie szkoły podstawowej umieszczono postanowienie, zgodnie z którym z otrzymanych
na rzecz szkoły spadków, zapisów i darowizn oraz odszkodowań tworzy się fundusz, który po
zebraniu wystarczającej ilości środków pozwoli na budowę nowego boiska na terenie szkoły.
Czy postępowanie to jest prawidłowe?
3. Minister Finansów powołał Zakład Budżetowy na rzecz Upowszechniania Wiedzy o Prawie
Podatkowym, którego celem jest organizowanie odpłatnych szkoleń i konferencji. Czy
postąpił zgodnie z prawem?
4. Prezydent Miasta Gdańska wydał zarządzenie w sprawie utworzenia Miejskiego Zarządu
Cmentarzy w formie zakładu budżetowego. Czy postąpił prawidłowo?
5. Rada Miasta Gdańska utworzyła szkołę językową w formie zakładu budżetowego. Czy
postąpiła prawidłowo?
6. Minister Finansów, w ramach naprawy finansów publicznych, 22 maja wydał rozporządzenie,
na mocy którego z dniem 1 lipca likwidacji ulegają wszystkie gminne, powiatowe i
wojewódzkie zakłady budżetowe. Dokonaj oceny prawnej rozporządzenia
7. Uniwersytet Gdański nabył, w trybie zamówień publicznych, sprzęt komputerowy od Axel
Computer Sp. z o.o., za łączną kwotę 1.000.000 zł. W umowie zastrzeżono, że strony nie
ujawnią wielkości ani ceny nabytego sprzętu. UG umieścił skan umowy w powszechnie
dostępnym miejscu na swojej stronie internetowej. Czy pozew Axel Computer będzie
zasadny?
8. Rada Ministrów wydała rozporządzenie, w którym nakazała przeznaczyć wpływy z akcyzy
należnej od obrotu paliwami na remonty dróg krajowych i wojewódzkich. Czy postąpiła
zgodnie z prawem?
9. Zakład budżetowy, organizujący komunikację miejską, postanowił umieścić na 3-miesięcznej
lokacie terminowej wolne środki, które miały być przeznaczone na zakup taboru
tramwajowego miesiąc po upływie terminu lokaty. Czy postąpił prawidłowo?
10. Gmina Żukowo wyremontowała ul. Planetarną w Gdańsku, stanowiącą dojazd z Gdańska do
kilku miejscowości w tejże gminie. Czy wójt, który wydał zarządzenie w sprawie remontu
drogi, naruszył ustawę o finansach publicznych?
11. ASP w Gdańsku postanowiła utworzyć fundację wspierającą jej doktorantów poprzez wypłatę
stypendiów i przekazywanie na własność – w razie zapotrzebowania - narzędzi, farb itp. Do
fundacji ASP postanowiła wnieść:
1. pieniądze pochodzące z dotacji z budżetu państwa,
2. pieniądze pochodzące z opłat za studia zaoczne,
3. zakupione ze środków własnych sprzęt i materiały.
Oceń możliwość powołania fundacji w każdym z trzech przypadków.
12. Gmina przeznaczyła wolne środki na inwestycje giełdowe (zakup certyfikatów
inwestycyjnych kilku funduszy inwestycyjnych). Oceń zgodność z prawem takiego
postępowania.
13. Dyrektor przedszkola, działającego w formie jednostki budżetowej, upoważnił główną
księgową do prowadzenia pełni gospodarki finansowej. Oceń zgodność z prawem takiego
postępowania.
14. Prezydent Miasta Gdańska odmówił właścicielowi księgarni, zajmującego komunalny lokal
użytkowy, umorzenia zaległych należności z tytułu najmu. Co można poradzić księgarzowi?

