1. 15 marca 2011 r. minister kultury wydał decyzję administracyjną, przyznającą
Fundacji Pomocy Młodym Artystom dotację w wysokości 100.000 zł na rozbudowę
sali wystawowej w terminie do 31 marca 2012 r. Oceń tę sytuację.
2. 17 listopada minister spraw wewnętrznych i administracji, po zasięgnięciu opinii
ministra finansów, przeznaczył 2 mln zł z rezerwy ogólnej na usuwanie skutków
pożaru zabytkowego kościoła. Oceń tę sytuację.
3. Dyrektor szkoły zlecił wykonanie remontu dachu spółce należącej do swojego kolegi,
który zapewnił wykonanie prac „po kosztach”. Czy dyrektor naruszył jakąś zasadę
budżetową?
4. Konsul Polski w Helsinkach, z wpływów z najmu lokali w budynku konsulatu,
utworzył fundusz mający na celu rozbudowę konsulatu, która miałaby posłużyć
zwiększeniu powierzchni do wynajęcia. Czy był do tego uprawniony?
5. Z samolotu F-16, przelatującego nad rezydencją Ryszarda Grubego, biznesmena i
hazardzisty, w wyniku wady materiałowej odpadła rakieta typu sidewinder, niszcząc
garaż pełen zabytkowych samochodów. Sąd orzekł odszkodowanie należne od Skarbu
Państwa. Ponieważ minister obrony w ramach swojej części budżetowej nie
dysponował środkami wystarczającymi na pokrycie kwoty odszkodowania, Prezes
Rady Ministrów przeznaczył na ten cel 3 mln zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa.
Oceń tę sytuację.
6. 30 ze 100 tys. zł, przekazanych Fundacji Pomocy Młodym Artystom tytułem dotacji
na rozbudowę sali wystawowej, zostało tymczasowe przeznaczone w dniu 15 kwietnia
2011 r. na spłatę zobowiązania z tytułu wynagrodzenia zespołów biorących udział w
festiwalu organizowanym przez fundację. Trzy tygodnie później fundacja otrzymała
40 tys. zł od podmiotu obsługującego sprzedaż biletów na festiwal, po czym wpłaciła
100 tys. zł przedsiębiorcy budowlanemu, prowadzącemu prace przy rozbudowie.
Minister kultury, otrzymawszy stosowną informację 10 maja 2011 r., trzy dni później
wydał decyzję o zwrocie całości dotacji z powodu wykorzystania jej niezgodnie z
przeznaczeniem. Oprócz tego decyzja przewidywała trzyletni zakaz otrzymywania
dalszych dotacji. Oceń tę sytuację.
7. Po stwierdzeniu, że naczelnik urzędu skarbowego przeznaczył w planie finansowym
kwotę 500 tys. zł na remont dachu, który remontu wcale nie wymagał, minister
finansów zablokował w całości wydatki szkoły. Oceń tę sytuację.

