Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r.
Poz. 181
Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 307/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 4 listpada 2016 r.
zmieniająca decyzję w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony
narodowej

Na podstawie art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra
Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 13
lit. b, d i f-h oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r.
poz. 933), w celu realizacji postanowień działu III ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) w zakresie planowania
i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji Nr 63/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie
planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz.
76 oraz z 2015 r. poz. 156 i 343) § 28 otrzymuje brzmienie:
„ § 28.1. Kierownik jednostki budżetowej, wykonując uprawnienia, o których mowa w art. 58
ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz przedstawiając wniosek do dysponenta części budżetowej
o umorzenie należności budżetu państwa, odroczenie terminu spłaty całości lub części
należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty, przedstawia zakres
oraz analizę podjętych czynności w sprawie.
2. Wyraża się zgodę na niedochodzenie przypadającej jednostce budżetowej należności
pieniężnej z tytułu umowy cywilnoprawnej, której kwota wraz z odsetkami nie przekracza
jednorazowo w okresie rozliczenia wykonania umowy kwoty 100 złotych.
3. Przepisy art. 58 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy oraz zgoda na niedochodzenie należności,
o której mowa w ust. 2, stanowią podstawę jej umorzenia z urzędu przez kierownika jednostki
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646,
z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358,
1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.

budżetowej, w formie pisemnego, jednostronnego oświadczenia woli. W uzasadnieniu tego
oświadczenia należy wskazać w szczególności: wielkość należności, okoliczności
przemawiające za stwierdzeniem niewspółmierności kosztów jej ewentualnego dochodzenia
i egzekucji oraz brak możliwości szybkiego wyegzekwowania należności w tym przez
skorzystanie z instytucji, o których mowa w art. 498-505 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
– Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, 585 i 1579).
4. Umorzenie należności z naruszeniem wymogów, o których mowa w ust. 3, równoznaczne
będzie z podjęciem decyzji bez podstawy prawnej.
5. Decyzja o umorzeniu należności stanowi podstawę dokonania stosownych zmian
w ewidencji księgowej.”.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

