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Społecznego

Nazwa przedmiotu

System finansowy jednostek samorządu terytorialnego

Kod ECTS

10.9.0530
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Prawa i
Administracji

Administracja forma stacjonarne
moduł

specjalnościowy
samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowa,
ogólnoadministracyjna

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

prof. dr hab. Jolanta Gliniecka; dr Łukasz Karczyński
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 15 godz.

Liczba punktów ECTS

2
Wykład 15 h - 0,5 ECTS

Konsultacje 30 h - 1 ECTS

Praca własna studenta 15 h - 0,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 letni
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją multimedialną

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja
Podstawowe kryteria oceny

Egzamin z zakresu treści programowych dla tego przedmiotu. Warunkiem przystąpienia
do egzaminu jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń z tego przedmiotu. Kryterium oceny jest
procent opanowania wymaganej wiedzy i umiejętności z uwzględnieniem skali
określonej Regulaminem Studiów UG:
a) ocena bdb - powyżej 90% wymaganej wiedzy i umiejętności,
b) ocena db+ - powyżej 80% wymaganej wiedzy i umiejętności,
c) ocena db - powyżej 70% wymaganej wiedzy i umiejętności,
d) ocena dst+ - powyżej 60% wymaganej wiedzy i umiejętności,
e) ocena dst - powyżej 50% wymaganej wiedzy i umiejętności.

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Brak.
B. Wymagania wstępne
Brak.

Cele kształcenia

Celem wykładów jest przedstawienie i wyjaśnienie głównych instytucji prawnych i zasad regulujących obieg publicznych środków pieniężnych, ich
gromadzenia i wydatkowania w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.
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Treści programowe

Treścią przedmiotu jest wykład założeń teoretycznych oraz obowiązującego prawa krajowego i unijnego w zakresie systemu finansowego jednostek
samorządu terytorialnego. Wykład prowadzony jest z wykorzystaniem dorobku orzecznictwa i doktryny. Wykład obejmuje nastepujące tresci
programowe:
Finanse i prawo finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Administracja samorządowa w Polsce. Zakres finansów lokalnych. Źródła prawa
finansowego samorządu terytorialnego. Majątek gmin, powiatów i województw samorządowych. Struktura dochodów jednostek samorządu
terytorialnego: podatki i opłaty, udziały w podatkach państwowych, subwencje, dotacje, samoopodatkowanie. Zaciąganie kredytów, pożyczek i emisja
obligacji przez jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zasady i tryb planowania, uchwalania
oraz wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Kontrola i sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu
terytorialnego.Dyscyplina finansów publicznych i odpowiedzialność za jej naruszenie.

Wykaz literatury

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Drwiłło, D. Maśniak, Warszawa 2009.
Akty prawne mieszczące się w ramach treści programowych przedmiotu.

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
 
Borodo A., Samorząd terytorialny: system prawno-finansowy, Warszawa 2004. Chojna-Duch E., Aktualne problemy finansów lokalnych i
regionalnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, Warszawa 2006. Czerski P., Hanusz A., Gminne podatki i opłaty budżetowe, Kraków 2004.
Gliniecka J., Zasady polskiego prawa dochodów samorządu terytorialnego, Bydgoszcz 2001.Gliniecka J., Subwencje i dotacje jako dochody
zasilające budżety jednostek samorządu terytorialnego, (w:) Gdańskie Studia Prawnicze, 35-lecie Wydziału Prawa i Administracji UG, Gdańsk 2005,
Tom XIV.
 
 
 
 
 
 

Literatura uzupełniająca:
 
 
Ruśkowski E., Dolnicki B.: [red.], Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych, Bydgoszcz 2007.  E., Salachna J., Ustawa o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego. Komentarz, Warszawa 2004.
 
Ruśkowski E., Salachna J.M., Finanse lokalne po akcesji, Warszawa 2007.
Ofiarski Z., Mokrzyc M., Rutkowski B., Reforma samorządu terytorialnego. Zagadnienia finansowo prawne. Tom I i II, Szczecin-Zielona Góra 1999.

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Student:
- zna i potrafi przedstawić podstawowe instytucje prawne z zakresu prawa
finansowego jednostek samorządu terytorialnego,
- zna i potrafi przedstawić rodzaje wpływów do budżetów jednostek samorządów
terytorialnych
- zna i potrafi przedstawić rodzaje wydatków z budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
- wie czym jest dyscyplina finansów publicznych i potrafi wskazać jej przykładowe
czyny.

Umiejętności

Student:
- potrafi zastosować podstawowe instytucje prawne do danych stanów faktycznych.
- potrafi identyfikować podstawowe problemy materialnego prawa podatkowego w
procesie stosowania prawa
 

Kompetencje społeczne (postawy)

Student:
- umie komunikować innym informacje o zagadnieniach i problemach prawnych z
zakresu prawa finansowego jednostek samorządu terytorialnego.
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- potrafi dyskutować o zagadnieniach i problemach prawnych z zakresu prawa
finansowego jednostek samorządu terytorialnego.

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/886/jolanta_gliniecka
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