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Wojciech Bożek*

Uniwersytet Szczeciński

GLOSA DO ORZecZeNiA GŁóWNeJ KOMiSJi ORZeKAJĄceJ  
Z DNiA 17 MAJA 2012 ROKU  

BDF1/4900/45/44/12/1149

Streszczenie

W glosie przedstawiono problem przeznaczenia środków publicznych pochodzą-
cych z rezerwy budżetowej na cel inny niż określony w decyzji o ich przyznaniu. Zagad-
nienie to – wobec wejścia w życie ustawy z 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowa-
dzające ustawę o finansach publicznych1 i dokonanej zmiany art. 12 Ustawy z 17 grudnia 
2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych2 – jest 
aktualne i wpisuje się w tok dyskusji nad zasadnością przyjętego rozwiązania. Główna 
Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych3 stanęła 
na stanowisku, że „przeznaczyć” to określić cel, któremu służą środki, zaś zrealizowa-
nie decyzji o przyznaniu środków z rezerwy budżetowej polegać ma na zmianie planu 
finansowego jednostki zgodnie z wynikającym z decyzji przeznaczeniem wydatków. 

Nowe rozwiązania, które zostały przyjęte w polskim systemie prawnofinanso-
wym, są wyrazem systemowego dostosowania zasad egzekwowania odpowiedzialno-
ści za naruszenie dyscypliny finansów publicznych do rzeczywistych potrzeb sektora 

* E-mail: wbozek@mec.univ.szczecin.pl.
1 Dz.U. nr 157, poz. 1241.
2 Dz.U. z 2013 r., poz. 138.
3 Zwana dalej: GKO.
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finansów publicznych i powinny być skutecznym narzędziem wsparcia w prawidłowym 
wykorzystaniu środków publicznych. Wskutek wprowadzonych zmian, powstają jednak 
wątpliwości w zakresie wykładni ww. przepisu, czego przykładem jest orzeczenie GKO 
z 17 maja 2012 roku, BDF1/4900/45/44/12/1149.

Słowa kluczowe: rezerwa budżetowa, odpowiedzialność, naruszenie dyscypliny finan-
sów publicznych

Orzeczenie zapadło na tle następującego stanu faktycznego:
Wicedyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Najwyższej Izby Kontroli (dalej: zawiadamiający) złożył do Rzecznika Dyscy-
pliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Re-
sortową Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów 
Publicznych (dalej: Rzecznik) zawiadomienie o ujawnieniu okoliczności wska-
zujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art. 
12 Ustawy z 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypli-
ny finansów publicznych4 (dalej: uondfp), w Urzędzie (X) (dalej Urząd lub (X)). 
Zawiadamiający wskazał, że przeprowadzona kontrola wykonania budżetu pań-
stwa w części „50” (X) wykazała, iż w IV kwartale 2010 roku część środków z re-
zerwy celowej w kwocie 107 418,49 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń 
pracownikom już zatrudnionym w (X) zamiast na sfinansowanie wynagrodzeń 
wraz z pochodnymi na zwiększenie zatrudnienia o 10 nowych członków korpu-
su służby cywilnej od 1 listopada 2010 roku, przeznaczając tym samym środki 
rezerwy na inny cel niż określony w decyzji Ministra Finansów, co – w ocenie 
zawiadamiającego – było niezgodne z art. 154 ust. 7 Ustawy z 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych5. 

Rzecznik, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego uznał, że 
z formalnego punktu widzenia nastąpiło naruszenie dyscypliny finansów pub-
licznych i 27 września 2011 roku wystąpił do Resortowej Komisji Orzekają-
cej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych z wnioskiem 
o ukaranie, wnosząc o uznanie obwinionej za odpowiedzialną za nieumyślne 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art. 12 uondfp 
oraz wymierzenie jej kary upomnienia. Przewodniczący Resortowej Komisji 

4 T.j. Dz.U. 2013, poz. 168.
5 Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.
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Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych 
stwierdził, że ta komisja jest niewłaściwa i przekazał sprawę do rozpoznania Ko-
misji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.

Orzeczeniem z 1 lutego 2012 roku, Komisji Orzekającej w Sprawach o na-
ruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych (dalej: Komisja I instancji) uznała 
obwinioną winną nieumyślnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych, 
o którym mowa w art. 12 uondfp, zgodnie z wnioskiem o ukaranie. Na podstawie 
art. 36 uondfp Komisja I instancji odstąpiła od wymierzenia kary uwzględniając 
szczególne okoliczności naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

12 marca 2012 roku obwiniona skierowała do Głównej Komisji Orzeka-
jącej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych odwołanie, 
wnosząc o uchylenie orzeczenia Komisji I instancji i uniewinnienie jej od przy-
pisanego zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ewentualnie 
o uchylenie orzeczenia w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrze-
nia przez Komisję I instancji, wobec braku pełnego wyjaśnienia okoliczności 
faktycznych sprawy. 

Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finan-
sów Publicznych (dalej: GKO) na podstawie art. 147 ust. 1 pkt 2 uondfp uchyliła 
zaskarżone orzeczenie w całości i uniewinniła obwinioną od zarzutu naruszenia 
dyscypliny finansów publicznych określonego w art. 12 uondfp oraz na podsta-
wie art. 167 ust. 2 uondfp ustaliła, że koszty postępowania ponosi Skarb Państwa. 
W ocenie GKO, z całokształtu zebranego w sprawie materiału dowodowego 
wynikało, że zwiększenie zatrudnienia w urzędzie miało na celu realizację za-
dań urzędu zwiększonych nowelizacją ustawy z 10 kwietnia 1997 roku – Prawo 
energetyczne6, która weszła w życie 11 marca 2010 roku. GKO uznała również, 
że w sprawie zasadne było badanie realizacji planu etatów w Urzędzie, a nie 
skupienie się wyłącznie na analizie wzrostu zatrudnienia, dlatego też działanie 
obwinionej było racjonalne i miało na celu realizowanie nałożonych na nią obo-
wiązków, wynikających ze zmian w przepisach prawnych. GKO w uzasadnie-
niu orzeczenia zwróciła również uwagę na niekonsekwencję Komisji I instancji 
w zakresie poczynionej wykładni i następnie subsumcji przepisu art. 12 uondfp. 
Niezależnie od powyższego, dostrzeżono uchybienia proceduralne, które jednak, 
z uwagi na uniewinnienie obwinionej, nie rodziły skutków prawnych. 

6 T.j. Dz.U. 2012, poz. 1059.
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Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dys-
cypliny Finansów Publicznych z 17 maja 2012 roku, BDF1/4900/45/44/12/1149 
porusza zagadnienie przeznaczenia środków pochodzących z rezerwy na inny 
cel niż określony w decyzji o jej przyznaniu. Takie bowiem zachowanie w rozu-
mieniu art. 12 uondfp traktowane jest jako naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych (przy czym, należy nadmienić, że naruszeniem dyscypliny finansów 
publicznych jest również wydanie przez dysponenta danej części budżetowej de-
cyzji o przeznaczeniu środków rezerwy niezgodnie z decyzją Rady Ministrów 
lub Ministra Finansów oraz dokonanie zmiany planu finansowego jednostki, 
np. zwiększenie wydatków w odpowiedniej podziałce klasyfikacyjnej tego pla-
nu, która to zmiana jest sprzeczna z decyzją o przeznaczeniu środków z rezer-
wy budżetowej). Ze stanu faktycznego wynika, że obwiniona pełniąca w czasie 
zarzucanego naruszenia dyscypliny finansów publicznych funkcję (AB) Urzędu 
(X), przeznaczyła w IV kwartale 2010 roku część środków z rezerwy celowej na 
wypłatę wynagrodzeń pracownikom już zatrudnionym w urzędzie, zamiast na 
sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w związku ze zwiększeniem 
zatrudnienia o 10 członków korpusu służby cywilnej od 1 listopada 2010 roku. 

W doktrynie przyjmuje się, że rezerwy budżetowe to środki, które różni od 
pozostałych środków budżetowych brak jakiegokolwiek przeznaczenia (rezerwa 
ogólna) lub konkretnego przeznaczenia (rezerwy celowe)7. Wydatki dokonywane 
z rezerw różnią się od pozostałych wydatków m.in. czasem ich dokonywania 
(wydatki są dokonywane później), czynnikami wynikającymi z ekonomicznego 
charakteru tych wydatków oraz tym, że od uznania i polityki dysponenta rezerwy 
uzależnione jest to, na jaki cel lub zadanie przeznaczyć rezerwę8. Przedmiotowe 
orzeczenie dotyczy rezerwy celowej związanej z przyjęciem 12 października 
2010 roku przez Radę Ministrów uchwały nr (…) w sprawie częściowego podzia-
łu środków na zwiększenie wynagrodzeń wynikających ze zmian organizacyj-
nych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych w 2010 roku,  

7 Por.: J. Głuchowski, Rezerwy budżetowe, w: System instytucji prawno finansowych PRL, 
t. II, Instytucje budżetowe, red. M. Weralski, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1982, s. 537; 
C. Kosikowski, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wydawnictwo LexisNexis, Warsza-
wa 2011, s. 409–411; M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka, Ustawa o finansach 
publicznych. Komentarz, Wydawnictwo Presscom, Wrocław 2010, s. 368–371; L. Lipiec-Warze-
cha, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wydawnictwo ABC a Wolters Kluwer busi-
ness, Warszawa 2011, s. 734–736.

8 L. Lipiec-Warzecha, Ustawa o finansach publicznych..., s. 735; T. Augustyniak-Górna, 
Rezerwy ogólne i celowe, Informacja BSiE nr 826 (IP-96G), s. 104–105.
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co znajdowało swoje prawne podstawy w art. 154 ust. 4 Ustawy z 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych9 (dalej: ufp).

Zgodnie z art. 154 ust. 7 ufp, rezerwy celowe mogą być przeznaczone wy-
łącznie na cel, na jaki zostały utworzone oraz wykorzystane zgodnie z klasyfi-
kacją wydatków. Wyjątek od tej zasady przewiduje art. 154 ust. 9 ufp, zgodnie 
z którym Minister Finansów może, po uzyskaniu pozytywnej opinii sejmowej 
komisji właściwej do spraw budżetu, dokonać zmiany przeznaczenia rezerwy ce-
lowej10. Należy mieć na uwadze, że decyzja dysponenta części budżetowej może 
jedynie uszczegółowiać przeznaczenie środków z rezerwy budżetowej11. 

Na tle analizowanej sprawy powstały wątpliwości dotyczące zagadnienia 
nieprawidłowości w rozdysponowaniu rezerwy celowej. Problem ten wynikał 
z różnych interpretacji wskazanego w art. 12 uondfp „przeznaczenia” środków 
pochodzących z tej rezerwy. Z kolei odmienne pojmowanie ww. zagadnienia 
doprowadziło ostatecznie do wydania skrajnie różnych rozstrzygnięć przez Ko-
misję I instancji oraz GKO12. 

Nie powtarzając wszystkich argumentów Komisji I instancji, podniesienia 
wymaga fakt, że w ocenie ww. Komisji środki z rezerwy celowej powinny być 
przeznaczone jedynie na wynagrodzenie osób dodatkowo zatrudnionych w urzę-
dzie po 1 listopada 2010 roku i posiadających status członków korpusu służby 
cywilnej, nie zaś na wynagrodzenia pracowników już wcześniej zatrudnionych 
w (X). Komisja I instancji zupełnie niesłusznie skupiła się zatem na badaniu 
zwiększenia zatrudnienia – powstaniu nowych stosunków pracy między praco-
dawcą i pracownikiem – jako kryterium prawidłowego wydatkowania środków 
pochodzących z rezerwy celowej. Idąc dalej zakreślonym wyżej tokiem rozu-
mowania, Komisja I instancji uznała, że modyfikowanie zakresu obowiązków 
poszczególnych pracowników w celu zabezpieczenia wykonania nowych zadań 
nie stanowiło przeznaczenia rezerwy zgodnie z celem jej przyznania. Z takim 

9 Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.
10 Szerzej: C. Kosikowski, Ustawa o finansach publicznych..., s. 439–441; M. Karlikowska, 

W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka, Ustawa o finansach publicznych..., s. 396–400; L. Lipiec- 
-Warzecha, Ustawa o finansach publicznych..., s. 792–795. 

11 K. Borowska, A. Kościńska-Paszkowska, T. Bolek, Odpowiedzialność za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2012, s. 84; L. Lipiec- 
-Warzecha, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, 
Wydawnictwo Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 155.

12 Szerzej na temat nieprawidłowości w rozdysponowaniu niektórych rezerw: T. Augusty-
niak-Górna, Rezerwy..., s. 104–105.
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stanowiskiem, uwzględniając całokształt okoliczności niniejszej sprawy, nie 
sposób się jednak zgodzić.

Powyższy pogląd Komisji I instancji nie spotkał się również z aproba-
tą GKO, która uznała, że „przeznaczyć” to określić cel, któremu służą środki, 
a zrealizowanie decyzji o przyznaniu środków z rezerwy budżetowej polega na 
zmianie planu finansowego jednostki zgodnie z wynikającym z decyzji przezna-
czeniem wydatków. Takie rozumienie „przeznaczenia” rezerwy celowej zdaje się 
trafnie odzwierciedlać zamiary i wolę racjonalnego ustawodawcy odnośnie do 
stosowania przywołanego wyżej art. 12 uondfp.

Należy także wskazać, że w rozumieniu słownika języka polskiego termin 
„przeznaczyć” to określić (określać) cel, któremu coś ma służyć, przekazać coś 
na czyjś użytek13, natomiast „cel” – to, do czego się dąży, do czego się zmierza, 
co chce się osiągnąć14 (w orzeczeniu Głównej Komisji Orzekającej z 12 wrze-
śnia 2002 r.15 zauważono, że cel może być określony przez różną działalność 
i różne rodzaje wydatków). Z kolei, zwrot „przeznaczenie środków z rezerwy 
budżetowej” należy rozumieć jako zaplanowanie określonej kwoty pochodzącej 
z rezerwy na dany cel16.

W przekonaniu o prawidłowości rozstrzygnięcia GKO utwierdza fakt, że 
zachowanie obwinionej (decyzja o przesunięciu pracowników na przyznane eta-
ty związane z realizacją nowych zadań, w trybie przeniesienia wewnętrznego, 
czasowego oddelegowania do wykonywania zadań, bądź też przez zawieranie 
umów o pracę na czas określony z pracownikami zatrudnionymi dotychczas 
na podstawie umów na zastępstwo nieobecnego członka korpusu służby cywil-
nej) nie doprowadziło do zmiany ogólnego przeznaczenia środków z rezerwy 
celowej i było w konkretnych okolicznościach sprawy racjonalne. Uwzględnia-
ło bowiem szeroki kontekst podstawy prawnej i powodu przyznania Urzędowi 
rezerwy celowej. Zasadnie zwrócono uwagę na fakt, że zmiana przeznaczenia 
środków pochodzących z rezerwy celowej miałaby miejsce, gdyby środki z re-
zerwy wykorzystano na osiągnięcie innego celu niż określony przez dysponenta 

13 Por.: Uniwersalny słownik języka polskiego, t. III, red. S. Dubisz, Wydawnictwo Nau-
kowe PWN, Warszawa 2003, s. 763; Słownik języka polskiego, t. III, red. M. Szymczak, s. 1025; 
orzeczenie GKO z 12.09.2002 r., DF/GKO/Odw.-110/143/2002, Lex nr 79994.

14 Por.: Uniwersalny słownik…, s. 377; Orzeczenie GKO z 12.09. 2002..., s. 763.
15 DF/GKO/Odw.-110/143/2002, Lex nr 79994.
16 L. Lipiec-Warzecha, Ustawa o finansach publicznych...,, s. 740.
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i wynikający z charakteru rezerwy celowej, z której środki te pochodziły17. Wo-
bec powyższego właściwe było podejście (model) etatowy, a więc badanie reali-
zacji planu etatów w jednostce, nie zaś wzrostu zatrudnienia (nowego angażu 
pracowników).

Przy analizie ewentualnej winy obwinionej naruszenia art. 12 uondfp na-
leży odnieść się do przepisu art. 19 ust. 2 uondfp. W bogatym orzecznictwie 
GKO nie budzi wątpliwości, że ustalenie winy w momencie popełnienia czy-
nu ma podstawowe znaczenie dla ustalenia odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych, stanowiąc warunek tej odpowiedzialności18. 
Nieuprawnione było dlatego uznanie Rzecznika (a dalej również i Komisji I in-
stancji), który czyni podstawą wniosku o ukaranie jedynie fakt formalnego na-
ruszenia art. 12 uondfp, pomijając to, że konieczne było również udowodnienie 
winy obwinionej19. 

Stosownie do ww. art. 19 ust. 2 uondfp odpowiedzialność za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba, której można przypisać winę 
w czasie popełnienia naruszenia. Przypisanie winy obwinionej powinno zatem 
polegać na wskazaniu, jakie błędy w procesie decyzyjnym popełniła (np. to, że 
obwiniona nie sprostała wymogowi dochowania najwyższej staranności celem 
uniknięcia naruszenia dyscypliny finansów publicznych), a tym samym, wyka-
zaniu bezprawności postępowania obwinionej, tj. jego sprzeczności z uondfp. 
Zgodnie bowiem z poprawną logicznie wykładnią art. 19 ust. 2 uondfp, o winie 
można by było mówić wówczas, gdyby obwiniona nie zastosowała się do normy 
prawnej, mając obiektywnie możliwość postępowania zgodnie z nią. Zadaniem 
Komisji I instancji było zatem, w pierwszej kolejności, ustalenie prawidłowego 
sposobu działania obwinionej przez określenie wzorca jej zachowania się, we-
dług którego nie dochodziłoby do naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 
Brak bowiem możliwości jednoznacznego ustalenia winy obwinionej uwalnia od 
odpowiedzialności nawet wówczas, gdy od strony formalnej wypełnione zostały 

17 Por: Orzeczenie GKO z 12.09.2002...; L. Lipiec-Warzecha, Odpowiedzialność…, s. 154–
155.

18 Por. Orzeczenie GKO z 14.06.2012 r., BDF1/4900/49/48/12/1338, www.mf.gov.pl; 
Orzeczenie GKO z 13.12.2010 r., BDF1/4900/101/111/ 10/2764, www.mf.gov.pl; Orzeczenie GKO 
z 7.12.2009 r., BDF1/4900/ 72/73/09/2633, www.mf.gov.pl. 

19 Por.: Orzeczenie GKO z 5.06.2008 r., DF/GKO/4900/25/23/08/1085, www.mf.gov.pl; 
Orzeczenie GKO z 30.03.2009 r., BDF1/4900/12/12/09/462, www.mf.gov.pl.
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przesłanki czynu objętego reżimem uondfp20, co jednak uszło uwadze Komisji 
I instancji.

Rozpatrując kwestię ewentualnej odpowiedzialności obwinionej za popeł-
nienie czynu z art. 12 uondfp stanowiącego naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych, należało również mieć na uwadze sytuację panującą wewnątrz jed-
nostki i w jej otoczeniu zewnętrznym, która wpływała na możliwości działa-
nia obwinionej21. Z ustaleń poczynionych w sprawie wynika, że ze względu na 
czynniki natury faktycznej i prawnej dotyczące wykorzystania rezerwy celowej, 
w szczególności ograniczenia czasowe (możliwość wykorzystania rezerwy bu-
dżetowej dopiero od listopada 2010 r.) i proceduralne22 (w związku z trwającą 
ok. 2–3 miesiące procedurą naboru w służbie cywilnej), obwiniona nie miała 
możliwości zachować się inaczej (zgodnie z prawem). W takim zaś przypadku, 
nawet pomimo obiektywnego stwierdzenia popełnienia czynu zabronionego, nie 
można było przypisać obwinionej winy23.

Reasumując, rozstrzygnięcie GKO uznać należy za zasadne, zgodne z pra-
widłami logicznego rozumowania i wiedzy. GKO przy orzekaniu uwzględniła 
bowiem całokształt okoliczności przedmiotowej sprawy i zgromadzony materiał 
dowodowy, w sposób właściwy dokonała wykładni i subsumpcji normy prawa 
materialnego, przy pełnym poszanowaniu zasad prawidłowego procedowania 
wynikających z przepisów uondfp. 

Ustosunkowując się do pozostałych ustaleń GKO, należy w pełni podzielić 
uwagi GKO zgłaszane wobec Komisji I instancji w zakresie stwierdzonych na-
ruszeń proceduralnych w postępowaniu poprzedzającym drugą instancję. Nie-
mniej jednak, kwestie te pominięto w niniejszym opracowaniu, gdyż uchybienia 
te nie rodziły skutków prawnych wobec uniewinnienia obwinionej. 

20 Por. Orzeczenie GKO z 29.11.2007 r., DF/GKO-4900-63/67/ 07/2770, www.mf.gov.pl. 
21 Por. Orzeczenie GKO z 13.01.2011 r., BDF1/4900/109/119/10/3244, www.mf.gov.pl. 
22 Szerzej na temat nawiązania stosunku pracy w służbie cywilnej: Ustawa z 21.11.2008 r. 

o służbie cywilnej, Dz.U. 2008, nr 227, poz. 1505 ze zm., art. 26 i n. 
23 Por.: Orzeczenie GKO z 29.01.2009 r., BDF/GKO/4900/87/74/RN-16/08/848, www.

mf.gov.pl; Orzeczenie GKO z 2.09.2010 r., BDF1/4900/ 48/54/10/1337, www.mf.gov.pl; Orzecze-
nie GKO z 3.12.2009 r., BDF1/ 4900/77/78/09/2788, www.mf.gov.pl.
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GLOSS tO tHe JUDGMeNt OF 17 MAY 2012  
OF GŁóWNA KOMiSJA ORZeKAJĄcA  

iN cASeS OF PUBLic FiNANce DiSciPLiNe,  
BDF1/4900/45/44/12/1149

Summary

This gloss presents the problem of destination of public funds deriving from the 
budget reserve for any other purpose than that specified in the decision to grant. This 
issue was analyzed in the judgment of 17 May 2012 of Główna Komisja Orzekająca in 
cases of public finance discipline and also is particularly relevant to entry into force of 
the Act of August 27, 2009, the provisions introducing the Act on Public Finances and 
change art. 12 of the Act of December 17, 2004 on responsibility for violation of public 
financial discipline. The new solutions that were adopted in the polish financial-legal 
system are an expression of the systemic adaptation of the principles of enforcement of 
responsibility of public finance discipline to the real needs of the public finance sector 
and should be an effective tool for support of public discipline in the correct use of public 
funds. 
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