                                                                           Projekt z dn. 11.12.2006 r.


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 1)

z dnia .............................. 2006 r.


w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej 
Funduszu Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy


Na podstawie art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o  finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z  2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, zwanego dalej „Funduszem", utworzonego na podstawie art. 6 a ust. 1 ustawy z dnia 28  sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 123, poz. 777, z 2003 r. Nr 202, poz. 1957, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 471), zwanej dalej „ustawą o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności".

§ 2. 1. Fundusz stanowi wyodrębniony rachunek bankowy.

2. Obsługę finansowo-księgową Funduszu zapewnia dysponent Funduszu.

§ 3. 1. Podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy, zwany dalej „planem". 

2. Plan obejmuje:
1)	stan środków obrotowych Funduszu na początek i koniec roku budżetowego, w tym stan należności i zobowiązań;
2)	przychody i wydatki Funduszu.

3. Projekt planu sporządza dysponent Funduszu w sposób, w trybie i w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie delegacji zawartej w art. 120 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, zapewniając jego  zgodność  z  projektem ustawy budżetowej.

4. Projekt planu jest podstawą gospodarki finansowej Funduszu do czasu opracowania planu.

5. Plan sporządza i przekazuje Ministrowi Finansów dysponent Funduszu w terminie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
6. Dokonywanie zmian w planie Funduszu następuje w sposób określony w art. 151 ustawy o finansach publicznych.
§ 4. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym Funduszu stanowią przychody Funduszu, natomiast prowizje i opłaty związane 
z prowadzeniem rachunku stanowią wydatki Funduszu.

§ 5. Wydatki Funduszu mogą być dokonywane tylko w granicach posiadanych środków finansowych, obejmujących bieżące przychody 
i  pozostałości środków  z  okresów  poprzednich.

§ 6. 1. W przypadku, gdy środki finansowe gromadzone na rachunku bieżącym Funduszu nie są okresowo wykorzystywane na cele wskazane w ustawie o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności, dysponent Funduszu może dokonywać terminowych lokat, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
        2. Rachunki terminowych lokat można otwierać wyłącznie 
w Narodowym Banku Polskim.
        3. Otwieranie rachunków lokat wymaga umowy rachunku bankowego.
        4. Otwieranie lokat nie może w żaden sposób ograniczać realizacji celów Funduszu, określonych w ustawie o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności.
        5. Oprocentowanie lokat stanowi przychody Funduszu.
§ 7. Sprawozdania budżetowe z wykonania rocznego planu finansowego Funduszu sporządza się w terminach i w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Finansów, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
§ 8. Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z poźn. zm.)

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.



							MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI


        w porozumieniu
      Minister Finansów


______ 
1) Minister Sprawiedliwości kieruje działem administracji rządowej - sprawiedliwość, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości (Dz. U. Nr 131, poz. 921). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252. 

