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Poz. 1832

1832
U S TA W A
z dnia 8 grudnia 2006 r.
o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z póên.
zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 2 otrzymuje brzmienie:
„Art. 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o:
1) Ministrze Finansów — rozumie si´ przez
to odpowiednio ministra w∏aÊciwego
do spraw bud˝etu, ministra w∏aÊciwego
do spraw finansów publicznych oraz
ministra w∏aÊciwego do spraw instytucji finansowych;
2) zarzàdzie jednostki samorzàdu terytorialnego — rozumie si´ przez to równie˝
wójta, burmistrza i prezydenta miasta;
3) programach operacyjnych — rozumie
si´ przez to programy operacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658), zwanej dalej „ustawà o zasadach prowadzenia polityki rozwoju”.”;

3) w art. 5:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Êrodki pochodzàce z bud˝etu Unii Europejskiej oraz niepodlegajàce zwrotowi
Êrodki z pomocy udzielonej przez paƒstwa
cz∏onkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA);”,
b) w ust. 3:
— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Do Êrodków, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
zalicza si´:”,
— pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Êrodki pochodzàce z funduszy strukturalnych, Funduszu SpójnoÊci i Europejskiego Funduszu Rybo∏ówstwa;”,
— po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:
„3a) niepodlegajàce zwrotowi Êrodki z pomocy udzielonej przez paƒstwa cz∏onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA):

2) w art. 4 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

a) Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
b) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

„5) uczelnie publiczne;”;
———————
1)

Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia
19 paêdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa, ustaw´ z dnia 29 grudnia
1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustaw´ z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw´
z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi
sk∏adnikami mienia Skarbu Paƒstwa oraz o Agencji Mienia
Wojskowego, ustaw´ z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej
Organizacji Turystycznej, ustaw´ z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci,
ustaw´ z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,
ustaw´ z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyÊcigach konnych,
ustaw´ z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska, ustaw´ z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnoÊci, ustaw´ z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, ustaw´ z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku
Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, ustaw´
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju,
ustaw´ z dnia 22 paêdziernika 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego, ustaw´ z dnia 30 czerwca 2006 r. o kinematografii, ustaw´ z dnia 24 sierpnia 2006 r. o paƒstwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach
paƒstwowych, ustaw´ z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s∏u˝bie
cywilnej i ustaw´ z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa
paƒstwa z lat 1944—1990 oraz treÊci tych dokumentów.
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187,
poz. 1381.

c) Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego;”,
c) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze
rozporzàdzenia, wykaz Êrodków publicznych
niezaliczanych do Êrodków, o których mowa
w ust. 3 pkt 3a i 4, bioràc pod uwag´ êród∏o pochodzenia, przeznaczenie oraz beneficjentów tych Êrodków.”;
4) w art. 6 w ust. 2 uchyla si´ pkt 5;
5) w art. 9 uchyla si´ pkt 5;
6) w art. 13:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister Finansów podaje do publicznej
wiadomoÊci, w terminie, o którym mowa
w art. 15 ust. 2, informacje obejmujàce wykaz udzielonych przez Skarb Paƒstwa por´czeƒ i gwarancji, wskazujàc osoby prawne
i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadajàce osobowoÊci prawnej, których te
por´czenia i gwarancje dotyczà.”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Minister Finansów podaje do publicznej
wiadomoÊci wykaz osób prawnych i fizycz-
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nych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajàcych osobowoÊci prawnej, którym umorzono zaleg∏oÊci podatkowe, odsetki za zw∏ok´ lub op∏aty prolongacyjne
w kwocie przewy˝szajàcej 5 000 z∏, wraz ze
wskazaniem wysokoÊci umorzonych kwot
i przyczyn umorzenia, w terminie 3 miesi´cy od dnia wydania przez naczelnika urz´du skarbowego lub dyrektora izby skarbowej oraz naczelnika urz´du celnego lub dyrektora izby celnej decyzji, o których mowa
w art. 67a § 1 pkt 3, art. 67b, art. 67c § 2
oraz w art. 67d ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póên. zm.3)), zwanej dalej „Ordynacjà podatkowà”.”,
c) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„3. Podanie do publicznej wiadomoÊci wykazu,
o którym mowa w ust. 2a, nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej.
4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób ustalania kwot oraz sposób
podawania do publicznej wiadomoÊci wykazu, o którym mowa w ust. 2a, uwzgl´dniajàc rodzaje podmiotów, których informacje
dotyczà, organy obowiàzane do przekazywania Ministrowi Finansów wykazu oraz
terminy przekazywania wykazu przez te organy.”;
7) w art. 14 w pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajàcych osobowoÊci prawnej, którym w zakresie podatków
lub op∏at udzielono ulg, odroczeƒ, umorzeƒ
lub roz∏o˝ono sp∏at´ na raty w kwocie przewy˝szajàcej 500 z∏, wraz ze wskazaniem wysokoÊci umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,”;
8) w art. 17 uchyla si´ ust. 5;
9) w art. 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister Finansów, wydajàc rozporzàdzenia,
o których mowa w ust. 2 i 3, uwzgl´dni koniecznoÊç okreÊlenia wzorów formularzy sprawozdaƒ i szczegó∏owoÊç danych, umo˝liwiajàcych podanie do publicznej wiadomoÊci informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1—2a oraz
w art. 15, a tak˝e sporzàdzenie informacji z wykonania bud˝etu paƒstwa.”;
10) w art. 22 w ust. 2 w pkt 14 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje si´ pkt 15 w brzmieniu:
„15) z tytu∏u odp∏atnoÊci za wy˝ywienie i zakwaterowanie uczniów i m∏odzie˝y w bursach i internatach, ponoszonych przez rodziców lub
opiekunów.”;
———————
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635.

Poz. 1832

11) w art. 24:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do przychodów w∏asnych nie zalicza si´
dochodów z najmu i dzier˝awy oraz innych
umów o podobnym charakterze dotyczàcych sk∏adników majàtkowych Skarbu Paƒstwa.”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Zak∏ad bud˝etowy prowadzàcy dzia∏alnoÊç
w zakresie administrowania i zarzàdzania
nieruchomoÊciami, obejmujàcà najem lub
dzier˝aw´ sk∏adników majàtkowych Skarbu Paƒstwa, do przychodów w∏asnych zalicza przychody z tytu∏u Êwiadczonych us∏ug
zwiàzanych z tà dzia∏alnoÊcià.”;
12) w art. 26:
a) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Do przychodów w∏asnych nie zalicza si´ dochodów z najmu lub dzier˝awy oraz innych
umów o podobnym charakterze dotyczàcych
sk∏adników majàtkowych Skarbu Paƒstwa.”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W przypadku gdy gospodarstwo pomocnicze prowadzi dzia∏alnoÊç w zakresie administrowania i zarzàdzania nieruchomoÊciami, obejmujàcà najem lub dzier˝aw´ sk∏adników majàtkowych Skarbu Paƒstwa, do
przychodów w∏asnych gospodarstwa pomocniczego zalicza si´ przychody z tytu∏u
Êwiadczonych us∏ug zwiàzanych z tà dzia∏alnoÊcià.”;
13) uchyla si´ art. 39;
14) po art. 41 dodaje si´ art. 41a w brzmieniu:
„Art. 41a. 1. Jednostki podsektora rzàdowego,
o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12,
sporzàdzajà projekty rocznych planów finansowych, zgodnie z przepisami stanowiàcymi podstaw´ ich
utworzenia, z uwzgl´dnieniem przepisów niniejszej ustawy.
2. Projekty, o których mowa w ust. 1, sà
przekazywane Ministrowi Finansów
w trybie i terminach okreÊlonych
w rozporzàdzeniu wydanym na podstawie art. 120 ust. 5.”;
15) art. 42 i 43 otrzymujà brzmienie:
„Art. 42. 1. Nale˝noÊci pieni´˝ne, do których nie
stosuje si´ przepisów Ordynacji podatkowej, przypadajàce paƒstwowym jednostkom bud˝etowym, paƒstwowym
zak∏adom bud˝etowym, paƒstwowym
gospodarstwom pomocniczym i paƒstwowym funduszom celowym, mogà
byç umarzane w ca∏oÊci lub w cz´Êci,
a ich sp∏ata odraczana lub rozk∏adana
na raty, z zastrze˝eniem ust. 7, gdy:
1) osoba fizyczna — zmar∏a, nie pozostawiajàc ˝adnego majàtku lub po-
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zostawi∏a ruchomoÊci niepodlegajàce egzekucji na podstawie odr´bnych przepisów, albo pozostawi∏a
przedmioty codziennego u˝ytku domowego, których ∏àczna wartoÊç
nie przekracza kwoty stanowiàcej
wysokoÊç 6 000 z∏;
2) osoba prawna — zosta∏a wykreÊlona z w∏aÊciwego rejestru osób
prawnych przy jednoczesnym braku
majàtku, z którego mo˝na by egzekwowaç nale˝noÊç, a odpowiedzialnoÊç z tytu∏u nale˝noÊci nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ˝e w post´powaniu egzekucyjnym nie uzyska si´ kwoty wy˝szej
od kosztów dochodzenia i egzekucji
tej nale˝noÊci lub post´powanie egzekucyjne okaza∏o si´ nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadajàca osobowoÊci prawnej uleg∏a
likwidacji.
2. W przypadku gdy oprócz d∏u˝nika
g∏ównego sà zobowiàzane inne osoby,
umarzanie nale˝noÊci, o których mowa
w ust. 1, majàcych charakter cywilnoprawny, mo˝e nastàpiç tylko wtedy,
gdy warunki umarzania zachodzà wobec wszystkich zobowiàzanych.
3. W przypadkach uzasadnionych wzgl´dami spo∏ecznymi lub gospodarczymi,
w szczególnoÊci mo˝liwoÊciami p∏atniczymi d∏u˝nika oraz uzasadnionym interesem Skarbu Paƒstwa, na wniosek
d∏u˝nika, mogà zostaç odroczone terminy sp∏aty ca∏oÊci lub cz´Êci nale˝noÊci albo roz∏o˝ona p∏atnoÊç ca∏oÊci lub
cz´Êci nale˝noÊci na raty.
4. Do umarzania, odraczania lub rozk∏adania na raty sp∏at nale˝noÊci, o których mowa w ust. 1, sà uprawnieni:
1) minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu
Paƒstwa — w odniesieniu do nale˝noÊci Skarbu Paƒstwa o charakterze
cywilnoprawnym, wynikajàcych ze
stosunków prawnych, w zakresie
których jest on w∏aÊciwy;
2) kierownik paƒstwowej jednostki bud˝etowej, kierownik paƒstwowego
zak∏adu bud˝etowego — w odniesieniu do pozosta∏ych nale˝noÊci
przypadajàcych jednostce bud˝etowej, je˝eli wartoÊç nale˝noÊci g∏ównej nie przekracza kwoty 40 000 z∏;
3) dysponent funduszu — w odniesieniu do nale˝noÊci paƒstwowego
funduszu celowego;
4) dysponent g∏ówny — w pozosta∏ych
wypadkach.

Poz. 1832

5. Umorzenie nale˝noÊci oraz odroczenie
terminu sp∏aty ca∏oÊci lub cz´Êci nale˝noÊci albo roz∏o˝enie p∏atnoÊci ca∏oÊci
lub cz´Êci nale˝noÊci na raty nast´puje:
1) w odniesieniu do nale˝noÊci o charakterze administracyjno-prawnym
— na podstawie decyzji uprawnionego organu;
2) w odniesieniu do nale˝noÊci o charakterze cywilnoprawnym — na
podstawie przepisów prawa cywilnego, w formie pisemnej.
6. Przepisy ust. 1—5 stosuje si´ odpowiednio do umarzania, odraczania lub
rozk∏adania na raty sp∏at odsetek od
tych nale˝noÊci oraz do umarzania, odraczania lub rozk∏adania na raty sp∏at
innych nale˝noÊci ubocznych.
7. Przepisów ust. 1—6 nie stosuje si´ do
nale˝noÊci, których umarzanie sp∏aty,
odraczania sp∏aty oraz rozk∏adania na
raty okreÊlajà odr´bne przepisy.
8. Przepisów ust. 1 nie stosuje si´ do nale˝noÊci zwiàzanych z realizacjà programów operacyjnych, projektów i zadaƒ finansowanych z udzia∏em Êrodków, o których mowa w art. 5 ust. 3
pkt 1, 2, 3a i 4.
9. Egzekucja nale˝noÊci, o których mowa
w ust. 1, z wyjàtkiem nale˝noÊci o charakterze cywilnoprawnym, nast´puje
w trybie i na zasadach okreÊlonych
w przepisach o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.
Art. 43. 1. W przypadkach uzasadnionych wa˝nym interesem d∏u˝nika lub interesem
publicznym nale˝noÊci pieni´˝ne, do
których nie stosuje si´ przepisów Ordynacji podatkowej, przypadajàce jednostce samorzàdu terytorialnego lub
jej jednostkom organizacyjnym mogà
byç umarzane, a ich sp∏ata odraczana
lub rozk∏adana na raty, na zasadach
okreÊlonych przez organ stanowiàcy
jednostki samorzàdu terytorialnego,
z zastrze˝eniem ust. 3.
2. Organ stanowiàcy jednostki samorzàdu terytorialnego okreÊli szczegó∏owe
zasady, sposób i tryb udzielania ulg,
o których mowa w ust. 1, oraz wska˝e
organ lub osob´ do tego uprawnionà.
3. Do przypadajàcych jednostkom samorzàdu terytorialnego nale˝noÊci pieni´˝nych z tytu∏u realizacji zadaƒ z zakresu administracji rzàdowej oraz innych zadaƒ zleconych jednostkom samorzàdu terytorialnego ustawami, stosuje si´ przepisy art. 42, z tym ˝e
uprawnienia kierownika paƒstwowej
jednostki bud˝etowej przys∏ugujà zarzàdowi jednostki samorzàdu terytorialnego.”;
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16) w art. 45 po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Je˝eli kierownik jednostki wyda polecenie realizacji zakwestionowanej operacji niezw∏ocznie zawiadamia o tym w formie pisemnej
dysponenta cz´Êci bud˝etowej, a w przypadku jednostki podsektora samorzàdowego zarzàd jednostki samorzàdu terytorialnego, uzasadniajàc realizacj´ zakwestionowanej operacji. W przypadku gdy polecenie wyda wójt
(burmistrz, prezydent miasta), starosta lub
marsza∏ek województwa b´dàcy kierownikiem jednostki, zawiadamia organ stanowiàcy jednostki samorzàdu terytorialnego oraz
w∏aÊciwà regionalnà izb´ obrachunkowà.”;
17) uchyla si´ art. 46;
18) w art. 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W urz´dach w rozumieniu przepisów o s∏u˝bie
cywilnej, zadania zwiàzane z kontrolà finansowà i audytem wewn´trznym przypisane kierownikowi jednostki, wykonuje dyrektor generalny.”;
19) w art. 51 ust. 9—12 otrzymujà brzmienie:
„9. Rozwiàzanie stosunku pracy z audytorem
wewn´trznym, zatrudnionym w jednostkach,
o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2—20
i ust. 2, nie mo˝e nastàpiç bez zgody Ministra
Finansów.
10. Zmiana warunków pracy audytora wewn´trznego zatrudnionego w jednostkach, o których
mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2—20 i ust. 2, mo˝e
byç dokonana po zasi´gni´ciu opinii Ministra
Finansów.
11. Minister Finansów mo˝e za˝àdaç informacji
i dokumentów dotyczàcych rozwiàzania stosunku pracy z audytorem wewn´trznym, w zakresie niezb´dnym do wyra˝enia zgody, o której mowa w ust. 9.
12. W jednostkach sektora finansów publicznych
audyt wewn´trzny mo˝e prowadziç audytor
wewn´trzny zatrudniony w jednostce nadrz´dnej lub nadzorujàcej.”;
20) w art. 52 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Kierownik jednostki sektora finansów publicznych mo˝e utworzyç komórk´ audytu wewn´trznego, w której sà zatrudnieni audytorzy i inne osoby.”;
21) w art. 53 w ust. 5:
a) zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Audytor wewn´trzny przedstawia kierownikowi jednostki i Ministrowi Finansów:”,
b) w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) w ka˝dym czasie, na ich wniosek, informacj´ o przeprowadzanych audytach wewn´trznych.”;

Poz. 1832

22) w art. 56:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Sprawozdanie z przeprowadzenia audytu
wewn´trznego jest przekazywane kierownikowi jednostki oraz Ministrowi Finansów na
jego wniosek.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Je˝eli w terminie 2 miesi´cy od dnia otrzymania sprawozdania z przeprowadzenia
audytu wewn´trznego nie zostanà podj´te
dzia∏ania majàce na celu usuni´cie uchybieƒ, kierownik jednostki informuje o tym
Ministra Finansów oraz audytora wewn´trznego, uzasadniajàc brak podj´cia dzia∏aƒ,
z zastrze˝eniem ust. 4.”;
23) w art. 58:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ma obywatelstwo paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, chyba ˝e przepisy
odr´bne uzale˝niajà zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;”,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) nie by∏a karana za umyÊlne przest´pstwo
lub umyÊlne przest´pstwo skarbowe;”,
c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) posiada nast´pujàce kwalifikacje zawodowe
do przeprowadzania audytu wewn´trznego:
a) certyfikaty: Certified Internal Auditor
(CIA), Certified Government Auditing
Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants
(ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE),
Certification in Control SelfAssessment
(CCSA), Certified Financial Services
Auditor (CFSA) lub Chartered Financial
Analyst (CFA), lub
b) ukoƒczy∏a aplikacj´ kontrolerskà i z∏o˝y∏a
egzamin kontrolerski z wynikiem pozytywnym przed komisjà egzaminacyjnà
powo∏anà przez Prezesa Najwy˝szej Izby
Kontroli, lub
c) z∏o˝y∏a z wynikiem pozytywnym egzamin
kwalifikacyjny na stanowisko inspektora
kontroli skarbowej, lub
d) uprawnienia bieg∏ego rewidenta.”;
24) uchyla si´ art. 59—61;
25) w art. 62:
a) uchyla si´ ust. 2—4,
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b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W odniesieniu do jednostek podsektora samorzàdowego kompetencje Ministra Finansów w zakresie audytu wewn´trznego, z wy∏àczeniem wyra˝ania zgody na rozwiàzanie
stosunku pracy z audytorem wewn´trznym,
wykonujà odpowiednio wójt (burmistrz,
prezydent miasta), starosta lub marsza∏ek
województwa.”,
c) uchyla si´ ust. 6;
26) w art. 63:
a) w ust. 1:
— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Koordynacja kontroli finansowej i audytu
wewn´trznego w jednostkach sektora finansów publicznych obejmuje w szczególnoÊci:”,
— w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 5 i 6 w brzmieniu:
„5) zlecanie audytu wewn´trznego, za zgodà
kierownika jednostki;
6) weryfikacj´ i ocen´ prawid∏owoÊci wykonywania audytu wewn´trznego.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Zlecenie wykonania audytu wewn´trznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, mo˝e
równie˝ nastàpiç na wniosek Prezesa Rady
Ministrów. W tym przypadku nie jest wymagana zgoda kierownika jednostki.
1b. W zakresie Êrodków, o których mowa
w art. 5 ust. 3, zadania Ministra Finansów,
o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, wykonuje Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.”,
c) uchyla si´ ust. 3 i 4;
27) uchyla si´ art. 64—67;
28) w art. 79 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) kwot deficytu bud˝etu jednostki samorzàdu
terytorialnego sfinansowanych nadwy˝kà bud˝etowà z lat poprzednich, a tak˝e sfinansowanych emisjà papierów wartoÊciowych, zaciàgni´tymi kredytami i po˝yczkami w zwiàzku
z umowà zawartà z podmiotem dysponujàcym
Êrodkami, o których mowa w art. 5 ust. 3.”;
29) w art. 96 pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) Êrodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2—4,
po ich przekazaniu na rachunek dochodów
bud˝etu paƒstwa.”;
30) w art. 97 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) finansowanie programów i projektów, na których realizacj´ uzyskano Êrodki, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2—4;”;
31) w art. 99:
a) w ust. 1 w pkt 2 uchyla si´ lit. d,

Poz. 1832

b) w ust. 2:
— pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) plany finansowe jednostek podsektora
rzàdowego, o których mowa w art. 4
ust. 1 pkt 12;”,
— po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:
„4a) wykaz programów operacyjnych oraz
wykaz
programów
finansowanych
z udzia∏em Êrodków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 2—4;”,
— pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) limity wydatków bud˝etu paƒstwa przeznaczonych na finansowanie programów
operacyjnych oraz programów realizowanych z udzia∏em Êrodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2—4;”,
— pkt 8 i 9 otrzymujà brzmienie:
„8) wykaz wieloletnich limitów zobowiàzaƒ
w kolejnych latach realizacji Narodowego
Planu Rozwoju 2004—2006 oraz programów operacyjnych wraz z wykazem wieloletnich limitów wydatków realizowanych w ich ramach;
9) zestawienie programów i projektów realizowanych ze Êrodków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 1, 3a i 4,
w podziale na poszczególne okresy realizacji;”;
32) w art. 100 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wydatki bud˝etu paƒstwa ujmuje si´ w ustawie bud˝etowej w podziale na: cz´Êci, dzia∏y,
rozdzia∏y klasyfikacji wydatków oraz kategorie
(grupy) wydatków, z wyodr´bnieniem wydatków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych, Wspólnej Polityki Rolnej
oraz innych programów i projektów realizowanych z udzia∏em Êrodków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 2—4.”;
33) w art. 101 w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje
brzmienie:
„Z bud˝etu paƒstwa, w zakresie ustalonym w ustawie bud˝etowej, mogà byç udzielane po˝yczki:”;
34) w art. 103 w ust. 2:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) przychody i rozchody zwiàzane z finansowaniem potrzeb po˝yczkowych bud˝etu paƒstwa;”,
b) dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:
„7) dochody, o których mowa w art. 96 pkt 16.”;
35) w art. 106 w ust. 2 po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a
w brzmieniu:
„3a) realizacj´
programów
finansowanych
z udzia∏em Êrodków, o których mowa w art. 5
ust. 3 pkt 2, lub projektów realizowanych
w ramach tych programów, zwane dalej „dotacjami rozwojowymi”;”;
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36) uchyla si´ art. 118;
37) w art. 120:
a) uchyla si´ ust. 2,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Materia∏y do projektu ustawy bud˝etowej
opracowujà i przedstawiajà Ministrowi Finansów dysponenci cz´Êci bud˝etowych,
z zastrze˝eniem ust. 3a.”,
c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Materia∏y do projektu ustawy bud˝etowej
w zakresie Êrodków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 2, z wy∏àczeniem Êrodków pochodzàcych z Europejskiego
Funduszu Rybo∏ówstwa, przygotowuje
i przedstawia Ministrowi Finansów minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regionalnego, z uwzgl´dnieniem wieloletnich limitów wydatków, o których mowa w art. 99
ust. 2 pkt 8.”,
d) w ust. 5:
— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Minister Finansów okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy sposób, tryb i terminy opracowania materia∏ów, o których mowa w ust. 3 i 3a oraz w art. 41a, w tym:”,
— w pkt 6 na koƒcu dodaje si´ Êrednik oraz
pkt 7 w brzmieniu:
„7) projektów rocznych planów finansowych
jednostek podsektora rzàdowego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12”;
38) w art. 124 dodaje si´ pkt 9 w brzmieniu:
„9) zestawienie zadaƒ, w ramach planowanych
kwot wydatków, wraz z opisem celów tych zadaƒ, mierników wykonania oraz przewidywanych wieloletnich kosztów finansowych zwiàzanych z ich realizacjà.”;
39) w art. 133:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podzia∏u rezerw celowych dokonuje, z zastrze˝eniem ust. 2 i 2a, Minister Finansów
w porozumieniu z w∏aÊciwymi ministrami
lub innymi dysponentami cz´Êci bud˝etowych, nie póêniej ni˝ do dnia 15 paêdziernika, z wyjàtkiem rezerw, o których mowa
w art. 102 ust. 2 pkt 2 i 3, oraz rezerw przeznaczonych na finansowanie zobowiàzaƒ
Skarbu Paƒstwa.”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Podzia∏u rezerwy celowej, przeznaczonej
na finansowanie programów realizowanych z udzia∏em Êrodków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 2, z wy∏àczeniem Êrodków pochodzàcych z Europejskiego Funduszu Rybo∏ówstwa, dokonuje Minister
Finansów na wniosek ministra w∏aÊciwego
do spraw rozwoju regionalnego.”;
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40) w art. 137 w ust. 1:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) tryb i zasady wydawania decyzji dotyczàcych
zapewnienia finansowania z bud˝etu paƒstwa
projektów finansowanych z udzia∏em Êrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;”,
b) dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:
„6) tryb i zasady wydawania decyzji dotyczàcych zapewnienia finansowania z bud˝etu
paƒstwa inwestycji wieloletnich, programów wieloletnich oraz innych wydatków
majàtkowych.”;
41) uchyla si´ art. 142;
42) w art. 144 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dotacje udzielone z bud˝etu paƒstwa w cz´Êci
niewykorzystanej do koƒca roku bud˝etowego
lub w terminie okreÊlonym w rozporzàdzeniu,
wydanym na podstawie art. 157, podlegajà
zwrotowi do bud˝etu paƒstwa odpowiednio
do dnia 15 lutego nast´pnego roku albo w terminie 21 dni od dnia okreÊlonego w tym rozporzàdzeniu.”;
43) w art. 148:
a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przeniesienie polegajàce na zmniejszeniu
lub zwi´kszeniu wydatków przeznaczonych
na finansowanie programów realizowanych z udzia∏em Êrodków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 2, wymaga zgody ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju regionalnego.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Ministrowie b´dàcy dysponentami wi´cej
ni˝ jednej cz´Êci bud˝etowej mogà dokonywaç przeniesieƒ wydatków mi´dzy cz´Êciami w ramach jednego dzia∏u i rozdzia∏u bud˝etu paƒstwa. O podj´tych decyzjach ministrowie informujà niezw∏ocznie Rad´ Ministrów. Rada Ministrów mo˝e uchyliç decyzj´
ministra.”;
44) po art. 148 dodaje si´ art. 148a w brzmieniu:
„Art. 148a. 1. Minister Finansów na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju
regionalnego dokonuje przeniesieƒ
mi´dzy cz´Êciami i dzia∏ami bud˝etu
paƒstwa wydatków przeznaczonych
na realizacj´ programów operacyjnych finansowanych ze Êrodków,
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju
regionalnego niezw∏ocznie informuje Rad´ Ministrów o przyczynach
wystàpienia z wnioskiem, o którym
mowa w ust. 1. Rada Ministrów mo˝e uchyliç decyzj´ Ministra Finansów o przeniesieniu, o którym mowa w ust. 1.”;
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45) w art. 150 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ârodki z bud˝etu paƒstwa, przeznaczone na finansowanie inwestycji i programów wieloletnich, uj´tych w wykazach, o których mowa
w art. 99 ust. 2 pkt 4 i 5, nie mogà byç, z zastrze˝eniem ust. 2, wykorzystane na inne cele.”;
46) w art. 151 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

Poz. 1832

b) po ust. 8 dodaje si´ ust. 8a i 8b w brzmieniu:
„8a. Rada Ministrów w rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 3, mo˝e wskazaç Êrodki
finansowe, o których mowa w ust. 2 pkt 2,
przeznaczone na:
1) integracj´ spo∏ecznà,
2) popraw´ jakoÊci kszta∏cenia,
3) rozwój potencja∏u adaptacyjnego pracowników i przedsi´biorstw

„2. Wydatki wy˝sze ni˝ planowane mogà byç dokonywane bez zmiany planu, je˝eli znajdujà
pokrycie w ponadplanowych przychodach
i pozosta∏oÊci Êrodków z okresów poprzednich,
po uzyskaniu zgody ministra nadzorujàcego
paƒstwowy fundusz celowy lub dysponujàcego nim.

— w ramach programów operacyjnych realizowanych z udzia∏em Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego, do których nie stosuje
si´ przepisów ust. 7 i 8, uwzgl´dniajàc rodzaje beneficjentów, rodzaje projektów oraz
procedury stosowane przy ich realizacji.

3. Przeniesienia wydatków pomi´dzy poszczególnymi pozycjami planu mogà byç dokonywane,
przez organy lub dysponenta funduszu, po
uzyskaniu zgody ministra nadzorujàcego paƒstwowy fundusz celowy wydanej po uzyskaniu
opinii komisji sejmowej w∏aÊciwej do spraw
bud˝etu.”;

8b. Ârodki finansowe, o których mowa
w ust. 8a, pozostajà na rachunkach beneficjentów programów operacyjnych realizowanych z udzia∏em Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego i mogà byç wydatkowane
w terminie okreÊlonym w rozporzàdzeniu,
o którym mowa w ust. 3.”,

47) w art. 153 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regionalnego sprawuje nadzór i kontrol´ nad realizacjà programów finansowanych z udzia∏em
Êrodków, o których mowa w art. 5 ust. 3
pkt 2.”;
48) w art. 154:
a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. W przypadku stwierdzenia okolicznoÊci,
o których mowa w ust. 1, dotyczàcych wydatkowania Êrodków przeznaczonych na finansowanie programów i projektów, o których mowa w art. 206, Minister Finansów,
na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw
rozwoju regionalnego, mo˝e utworzyç nowà
rezerw´ celowà i przenieÊç do niej zablokowane kwoty wydatków, po poinformowaniu
sejmowej komisji w∏aÊciwej do spraw bud˝etu.”,
b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Rezerw´, o której mowa w ust. 7, przeznacza
si´ na finansowanie tych programów lub
projektów, o których mowa w art. 206,
w których realizacji nie wyst´pujà opóênienia.”;
49) w art. 157:
a) w ust. 2:
— pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przeznaczone na finansowanie programów i projektów finansowanych z udzia∏em Êrodków, o których mowa w art. 5
ust. 3 pkt 2—4.”,
— uchyla si´ pkt 3 i 4,

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Ârodki finansowe niewykorzystane w terminie okreÊlonym przez Rad´ Ministrów podlegajà przekazaniu na dochody bud˝etu
paƒstwa na wyodr´bniony rachunek dochodów centralnego rachunku bie˝àcego bud˝etu paƒstwa w terminie 21 dni od dnia
okreÊlonego w rozporzàdzeniu wydanym na
podstawie ust. 3.”;
50) w art. 158 w ust. 3 w pkt 8 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje si´ pkt 9 w brzmieniu:
„9) informacje o wykonaniu zadaƒ, w ramach planowanych kwot wydatków, wraz z opisem celów tych zadaƒ, mierników wykonania oraz
przewidywanych wieloletnich kosztów finansowych zwiàzanych z ich realizacjà, a tak˝e
o wydatkach poniesionych na ich realizacj´.”;
51) po art. 165 dodaje si´ art. 165a w brzmieniu:
„Art. 165a. 1. Dochody bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego ujmuje si´
w podziale na dochody bie˝àce i dochody majàtkowe.
2. Wydatki bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego ujmuje si´ w podziale na wydatki bie˝àce i wydatki
majàtkowe.
3. Do dochodów majàtkowych zalicza
si´:
1) dotacje i Êrodki otrzymane na inwestycje;
2) dochody ze sprzeda˝y majàtku;
3) dochody z tytu∏u przekszta∏cenia
prawa u˝ytkowania wieczystego
w prawo w∏asnoÊci.
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4. Przez dochody bie˝àce bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego rozumie si´ dochody bud˝etowe nieb´dàce dochodami majàtkowymi.

55) w art. 172:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) prawid∏owoÊci do∏àczonej do projektu
uchwa∏y bud˝etowej prognozy kwoty d∏ugu jednostki samorzàdu terytorialnego, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem zapewnienia
przestrzegania przepisów ustawy dotyczàcych uchwalania i wykonywania bud˝etów
w nast´pnych latach, na które zaciàgni´to
zobowiàzania.”,

5. Do wydatków majàtkowych zalicza
si´ wydatki na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne;
2) zakup i obj´cie akcji;
3) wniesienie wk∏adów do spó∏ek
prawa handlowego.

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

6. Przez wydatki bie˝àce bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego rozumie si´ wydatki bud˝etowe nieb´dàce wydatkami majàtkowymi.”;

„2. Opinie, o których mowa w ust. 1, sà publikowane przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego w terminie miesiàca od dnia przekazania projektu uchwa∏y bud˝etowej do regionalnej izby obrachunkowej, na zasadach
okreÊlonych w ustawie z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o dost´pie do informacji publicznej
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z póên. zm.4)).”;

52) w art. 168 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) wolnych Êrodków jako nadwy˝ki Êrodków pieni´˝nych na rachunku bie˝àcym bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego, wynikajàcych z rozliczeƒ kredytów i po˝yczek z lat ubieg∏ych.”;

56) w art. 181 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Opini´ regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwa∏y bud˝etowej oraz o prognozie,
o której mowa w art. 180, zarzàd jednostki
samorzàdu terytorialnego jest obowiàzany
przedstawiç, przed uchwaleniem bud˝etu, organowi stanowiàcemu jednostki samorzàdu
terytorialnego.”;

53) w art. 169 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ograniczeƒ okreÊlonych w ust. 1 nie stosuje
si´ do:
1) emitowanych papierów wartoÊciowych, kredytów i po˝yczek zaciàgni´tych w zwiàzku
z umowà zawartà z podmiotem dysponujàcym Êrodkami, o których mowa w art. 5
ust. 3;

57) w art. 184 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) prognozowane dochody jednostki samorzàdu terytorialnego wed∏ug êróde∏ i dzia∏ów
klasyfikacji w podziale na dochody: bie˝àce
i majàtkowe;”,

2) por´czeƒ i gwarancji udzielonych samorzàdowym osobom prawnym realizujàcym zadania jednostki samorzàdu terytorialnego
z wykorzystaniem Êrodków, o których mowa
w art. 5 ust. 3.”;

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) wydatki na programy i projekty realizowane
ze Êrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3, w cz´Êci zwiàzanej z realizacjà zadaƒ jednostki samorzàdu terytorialnego;”;

54) w art. 170 ust. 3—5 otrzymujà brzmienie:
„3. Ograniczeƒ, o których mowa w ust. 1 i 2, nie
stosuje si´ do emitowanych papierów wartoÊciowych, kredytów i po˝yczek zaciàganych
w zwiàzku z umowà zawartà z podmiotem dysponujàcym Êrodkami, o których mowa w art. 5
ust. 3.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje si´ po zakoƒczeniu
programu, projektu lub zadania realizowanych
ze Êrodków, o których mowa w art. 5 ust. 3,
oraz otrzymaniu refundacji dokonanych wydatków.
5. W przypadku gdy okreÊlone w umowie Êrodki,
o których mowa w art. 5 ust. 3, nie zostanà
przekazane lub po ich przekazaniu orzeczony
zostanie ich zwrot, jednostka samorzàdu terytorialnego nie mo˝e emitowaç papierów
wartoÊciowych, zaciàgaç kredytów, po˝yczek
i udzielaç por´czeƒ i gwarancji do czasu spe∏nienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2
oraz w art. 169 ust. 1 i 2.”;

Poz. 1832

58) w art. 186 w ust. 8:
a) uchyla si´ pkt 3,
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) terminy odprowadzania dochodów bud˝etu
paƒstwa, pobranych przez jednostki samorzàdu terytorialnego.”;
59) w art. 188:
a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Zarzàd województwa mo˝e dokonywaç
zmian w planie dochodów i wydatków
bud˝etu samorzàdu województwa w zakresie Êrodków przeznaczonych na realizacj´
———————
4)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz
z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.
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regionalnych programów operacyjnych,
dla których samorzàd województwa jest instytucjà zarzàdzajàcà.
1b. Zmiany, o których mowa w ust. 1a, mogà
byç dokonywane w zwiàzku z wnioskiem
beneficjenta pomocy udzielanej ze Êrodków przewidzianych na realizacj´ regionalnych programów operacyjnych, wy∏àcznie
w ramach przyznanych Êrodków.”,
b) w ust. 2 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) przekazania uprawnieƒ innym jednostkom
organizacyjnym jednostki samorzàdu terytorialnego do zaciàgania zobowiàzaƒ z tytu∏u umów, których realizacja w roku nast´pnym jest niezb´dna dla zapewnienia ciàg∏oÊci dzia∏ania jednostki i termin zap∏aty up∏ywa w roku nast´pnym.”;
60) po art. 189 dodaje si´ art. 189a w brzmieniu:
„Art. 189a. Przepis art. 130 stosuje si´ odpowiednio w odniesieniu do dotacji udzielonych z bud˝etu jednostki samorzàdu
terytorialnego.”;
61) w art. 191:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w bud˝ecie jednostki samorzàdu
terytorialnego, wygasajà z up∏ywem roku
bud˝etowego, z zastrze˝eniem ust. 1a i 2.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Nie wygasajà z up∏ywem roku bud˝etowego wydatki bud˝etowe jednostki samorzàdu terytorialnego przeznaczone na programy i projekty realizowane przy udziale
Êrodków, o których mowa w art. 5 ust. 3
pkt 2—4.”;
62) w art. 195 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Bankowà obs∏ug´ bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego wykonuje bank wybrany na
zasadach okreÊlonych w przepisach o zamówieniach publicznych.”;
63) w art. 196 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostka samorzàdu terytorialnego sk∏ada
sprawozdanie o stanie Êrodków finansowych
na rachunkach bankowych jednostki.”;
64) w art. 198 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zarzàd jednostki samorzàdu terytorialnego
przedstawia organowi stanowiàcemu jednostki samorzàdu terytorialnego i regionalnej izbie
obrachunkowej informacj´ o przebiegu wykonania bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego za pierwsze pó∏rocze, w szczegó∏owoÊci
nie mniejszej ni˝ w uchwale bud˝etowej oraz
informacj´, o której mowa w art. 197 pkt 1,
w terminie do dnia 31 sierpnia.”;

Poz. 1832

65) dzia∏ V otrzymuje brzmienie:
„Dzia∏ V
Ârodki pochodzàce z bud˝etu Unii Europejskiej
i inne Êrodki pochodzàce ze êróde∏ zagranicznych,
niepodlegajàce zwrotowi
Art. 200. 1. Ârodki, o których mowa w art. 5 ust. 3
pkt 2—4, sà gromadzone na wyodr´bnionych rachunkach bankowych, prowadzonych w euro.
2. Obs∏ug´ bankowà rachunków, o których mowa w ust. 1, prowadzi Narodowy Bank Polski lub Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie umów
rachunku bankowego.
3. W ramach obs∏ugi, o której mowa
w ust. 2, Narodowy Bank Polski i Bank
Gospodarstwa Krajowego dokonujà
wyp∏at w z∏otych lub w euro na podstawie dyspozycji Ministra Finansów
lub jego pe∏nomocników.
4. Ârodki, o których mowa w art. 5 ust. 3
pkt 2—4, stanowià dochody bud˝etu
paƒstwa po ich przekazaniu w z∏otych
na rachunek dochodów bud˝etu paƒstwa, z zastrze˝eniem ust. 5.
5. Nie stanowià dochodów bud˝etu paƒstwa Êrodki, o których mowa w art. 5
ust. 3 pkt 2 i 4, je˝eli dotyczà programów realizowanych w ramach celu
Europejska Wspó∏praca Terytorialna,
o których mowa w rozdziale III rozporzàdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca
2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylenia rozporzàdzenia (WE) nr 1783/1999
(Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 1)
oraz programów, o których mowa
w rozporzàdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia
24 paêdziernika 2006 r. okreÊlajàcym
przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu
Sàsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz.
UE L 310 z 9.11.2006, str. 1).
Art. 201. 1. Ârodki, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3 i ust. 3 pkt 3a i 4, stanowià dochody jednostek samorzàdu terytorialnego, przychody innych jednostek sektora finansów publicznych lub jednostek
spoza tego sektora, je˝eli jednostki te
otrzyma∏y te Êrodki bezpoÊrednio od
dawcy Êrodków, chyba ˝e mo˝liwoÊç
otrzymania tych Êrodków wynika
z umowy mi´dzynarodowej lub porozumienia pomi´dzy organem administracji rzàdowej a dawcà Êrodków.
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2. Ârodki, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3, sà:
1) przeznaczone wy∏àcznie na cele
okreÊlone w umowie mi´dzynarodowej, przepisach odr´bnych lub
deklaracji dawcy;
2) wydatkowane zgodnie z procedurami zawartymi w umowie, o której
mowa w pkt 1, lub innymi procedurami obowiàzujàcymi przy ich wykorzystywaniu.
3. Ârodki, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3, sà gromadzone na wyodr´bnionych rachunkach bankowych i mogà
byç wydatkowane do wysokoÊci kwot
zgromadzonych na tych rachunkach.
4. Przy wydatkowaniu Êrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, a tak˝e
Êrodków przeznaczonych na finansowanie programów i projektów realizowanych z tych Êrodków, stosuje si´ odpowiednio zasady rozliczania okreÊlone dla dotacji z bud˝etu paƒstwa.
Art. 202. 1. Ârodki, o których mowa w art. 5 ust. 3
pkt 2—4, sà przeznaczone na cele okreÊlone w umowie mi´dzynarodowej,
przepisach odr´bnych lub deklaracji
dawcy.
2. Ârodki, o których mowa w art. 5 ust. 3
pkt 2—4, mogà byç wykorzystane na:
1) finansowanie wydatków paƒstwowych jednostek bud˝etowych zwiàzanych z realizacjà programów finansowanych z udzia∏em Êrodków,
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2;
2) dotacje rozwojowe dla jednostek
sektora finansów publicznych oraz
innych podmiotów, b´dàcych beneficjentami tych Êrodków;
3) finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odr´bnymi przepisami.
3. Dotacje rozwojowe mogà byç przekazywane z bud˝etu paƒstwa w formie
zaliczki lub zwrotu wydatków poniesionych na realizacj´ programu operacyjnego finansowanego z udzia∏em Êrodków, o których mowa w art. 5 ust. 3
pkt 2, lub projektu w ramach takiego
programu.
Art. 203. 1. Samorzàd województwa, b´dàcy instytucjà zarzàdzajàcà w rozumieniu
ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, otrzymuje z bud˝etu paƒstwa, w formie zaliczki, dotacj´ rozwojowà na realizacj´ regionalnego programu operacyjnego.
2. Dotacja rozwojowa, o której mowa
w ust. 1, nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ limit
wydatków, o którym mowa w art. 99
ust. 2 pkt 6.

Poz. 1832
3. Dotacja rozwojowa, o której mowa
w ust. 1, stanowi dochód samorzàdu
województwa.

Art. 204. 1. Samorzàd województwa, b´dàcy instytucjà zarzàdzajàcà, udziela dotacji
beneficjentom regionalnych programów operacyjnych.
2. Dotacje, o których mowa w ust. 1,
udzielone jednostce samorzàdu terytorialnego, stanowià dochód tej jednostki.
Art. 205. Przepisy art. 203 i 204 stosuje si´ odpowiednio do programów operacyjnych,
dla których samorzàd województwa jest
instytucjà poÊredniczàcà.
Art. 206. 1. Programy operacyjne ujmowane sà
w za∏àczniku do ustawy bud˝etowej.
2. Dla ka˝dego programu operacyjnego
w za∏àczniku, o którym mowa w ust. 1,
okreÊla si´:
1) instytucj´ zarzàdzajàcà;
2) Êrodki na
w tym:

realizacj´

programu,

a) Êrodki pochodzàce z bud˝etu Unii
Europejskiej,
b) Êrodki pochodzàce z bud˝etu
paƒstwa,
c) Êrodki pochodzàce z bud˝etów
jednostek samorzàdu terytorialnego,
d) inne publiczne Êrodki krajowe,
e) inne Êrodki;
3) planowane w roku bud˝etowym
i kolejnych dwóch latach dochody
bud˝etu paƒstwa z tytu∏u wp∏ywu
Êrodków z bud˝etu Unii Europejskiej;
4) planowane w roku bud˝etowym
i kolejnych dwóch latach wydatki na
realizacj´ programu, w szczegó∏owoÊci okreÊlonej w pkt 2;
5) plan wydatków bud˝etu paƒstwa
w roku bud˝etowym na finansowanie programów, w szczegó∏owoÊci
klasyfikacji bud˝etowej: cz´Êç, dzia∏,
rozdzia∏.
3. Ârodki, o których mowa w ust. 2 pkt 2
lit. c, sà okreÊlane w uchwa∏ach organu stanowiàcego jednostki samorzàdu
terytorialnego.
4. W terminie do dnia 15 sierpnia gminy
i powiaty realizujàce programy operacyjne przedk∏adajà zarzàdowi województwa informacj´ o Êrodkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c, planowanych na realizacj´ programów operacyjnych wynikajàcych z uchwa∏.
5. W terminie do dnia 31 sierpnia zarzàd
województwa przedk∏ada ministrowi
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w∏aÊciwemu do spraw rozwoju regionalnego zbiorczà informacj´ o Êrodkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2
lit. c, planowanych na realizacj´ programów operacyjnych w województwie.
Art. 207. 1. Jednostki realizujàce program mogà
zaciàgaç zobowiàzania, rozumiane jako suma limitów wydatków wynikajàcych z umów z beneficjentami programów operacyjnych, do wysokoÊci ∏àcznej kwoty wydatków okreÊlonych dla
ca∏ego programu, z uwzgl´dnieniem
wieloletnich limitów i wydatków, o których mowa w art. 99 ust. 2 pkt 6 i 8.
2. Na wniosek instytucji zarzàdzajàcej minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z Ministrem Finansów mo˝e wyraziç zgod´
na zaciàgni´cie zobowiàzaƒ przekraczajàcych ∏àcznà kwot´ wydatków programu operacyjnego, o której mowa
w art. 206 ust. 2 pkt 2, nie wi´cej jednak ni˝ o 10 % ∏àcznej kwoty wydatków. O wyra˝onej zgodzie minister
w∏aÊciwy do spraw rozwoju regionalnego informuje Rad´ Ministrów.
Art. 208. 1. Wydatki zwiàzane z realizacjà programów finansowanych ze Êrodków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 2, 3a i 4, sà dokonywane zgodnie z procedurami okreÊlonymi
w umowie mi´dzynarodowej lub innymi procedurami obowiàzujàcymi przy
ich wykorzystaniu.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju
regionalnego mo˝e okreÊliç, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owy sposób
dokonywania wydatków zwiàzanych
z realizacjà programów operacyjnych,
w tym sposób i tryb udzielania zaliczek
beneficjentom lub wykonawcom, majàc na wzgl´dzie:
1) rodzaje realizowanych projektów;
2) koszt projektu;
3) koniecznoÊç zagwarantowania prawid∏owoÊci dokonywania wydatków.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju
regionalnego mo˝e okreÊliç, w drodze
rozporzàdzenia, sposób dokonywania
wydatków na realizacj´ programów
i projektów w ramach Narodowego
Planu Rozwoju 2004—2006, uwzgl´dniajàc rodzaj realizowanych projektów.
Art. 209. 1. Szczegó∏owe warunki przekazywania
i wykorzystania dotacji rozwojowej,
o której mowa w art. 202, okreÊla umowa zawarta przez dysponenta Êrodków
z beneficjentem dotacji.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawieraç:

Poz. 1832
1) opis przedsi´wzi´cia, w tym cel, na
jaki przyznano Êrodki, i termin jego
realizacji;
2) kwartalny harmonogram dokonywania wydatków w ramach programu lub projektu;
3) wysokoÊç Êrodków przyznanych beneficjentowi i tryb przekazywania
tych Êrodków;
4) zobowiàzanie do poddania si´ kontroli przez beneficjenta i tryb kontroli realizacji przedsi´wzi´cia;
5) termin i sposób rozliczenia przyznanych Êrodków;
6) formy zabezpieczeƒ nale˝ytego wykonania przez beneficjenta zobowiàzaƒ wynikajàcych z umowy;
7) warunki rozwiàzania umowy ze
wzgl´du na nieprawid∏owoÊci wyst´pujàce w trakcie realizacji programu lub projektu;
8) warunki i terminy zwrotu Êrodków
nieprawid∏owo wykorzystanych lub
pobranych w nadmiernej wysokoÊci
lub w sposób nienale˝ny;
9) inne postanowienia wynikajàce
z przepisów wspólnotowych lub
krajowych.
3. W przypadku gdy beneficjentem jest
paƒstwowa jednostka bud˝etowa,
warunki, o których mowa w ust. 1,
okreÊlone zostajà w porozumieniu
zawartym z instytucjà poÊredniczàcà lub wdra˝ajàcà. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio, z wyjàtkiem
pkt 2, 4 i 6.

Art. 210. 1. Dotacje przekazane na finansowanie
projektów realizowanych w ramach
programów finansowanych z udzia∏em
Êrodków, o których mowa w art. 5
ust. 3 pkt 2, 3a i 4, podlegajà rozliczeniu, nie póêniej ni˝ w terminie 30 dni
od zakoƒczenia realizacji projektu.
2. Dotacje przekazane na finansowanie
programów operacyjnych podlegajà
rozliczeniu w terminie okreÊlonym
w umowie z dysponentem tych Êrodków, nie póêniej jednak ni˝ w terminie 90 dni od dnia zakoƒczenia programu.
Art. 211. 1. W przypadku gdy Êrodki, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, 3a i 4, a tak˝e Êrodki przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z tych Êrodków lub dotacji, o których mowa w art. 202, sà:
1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 208,
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Poz. 1832

Art. 214. 1. Nale˝noÊci i wierzytelnoÊci przypadajàce agencjom p∏atniczym w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej mogà byç,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, umarzane w ca∏oÊci lub w cz´Êci,
a ich sp∏ata odraczana lub rozk∏adana
na raty.

3) pobrane nienale˝nie lub w nadmiernej wysokoÊci
— podlegajà zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami w wysokoÊci
okreÊlonej jak dla zaleg∏oÊci podatkowych, liczonymi od dnia przekazania
Êrodków na rachunek wskazany przez
organ lub jednostk´ przekazujàce te
Êrodki, w terminie 14 dni od dnia dor´czenia decyzji, o której mowa w ust. 4.
Przepisy art. 145 ust. 2—5 stosuje si´
odpowiednio.

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady
i tryb umarzania w ca∏oÊci lub w cz´Êci, odraczania lub rozk∏adania na raty sp∏aty nale˝noÊci, o których mowa
w ust. 1, a tak˝e wska˝e organy do tego uprawnione, z uwzgl´dnieniem:

2. Wykorzystanie Êrodków, o których
mowa w ust. 1, w sposób okreÊlony
w ust. 1 pkt 1 powodujàcy niezrealizowanie pe∏nego zakresu rzeczowego projektu, okreÊlonego w umowie
o której mowa w art. 209 ust. 1, wyklucza prawo otrzymania Êrodków, o których mowa w ust. 1, na realizacj´ projektu w ramach programów finansowanych z udzia∏em tych Êrodków.
Okres wykluczenia rozpoczyna si´ od
dnia, kiedy decyzja, o której mowa
w ust. 4, sta∏a si´ ostateczna, zaÊ koƒczy si´ z up∏ywem 3 lat od dnia dokonania zwrotu tych Êrodków.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ w odniesieniu do paƒstwowych jednostek bud˝etowych i jednostek samorzàdu terytorialnego.
4. W przypadku stwierdzenia okolicznoÊci, o których mowa w ust. 1, instytucja
zarzàdzajàca wydaje decyzj´ okreÊlajàcà kwot´ przypadajàcà do zwrotu i termin, od którego nalicza si´ odsetki.
5. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1
i 4 stosuje si´ odpowiednio przepisy
dzia∏u III Ordynacji podatkowej, z wyjàtkiem art. 57 tej ustawy.

1) przes∏anek uzasadniajàcych umorzenie w ca∏oÊci lub w cz´Êci, odroczenie lub roz∏o˝enie na raty sp∏aty
tych nale˝noÊci;
2) rodzaju i zakresu udzielonych ulg
w sp∏aceniu nale˝noÊci;
3) w∏aÊciwoÊci organów uprawnionych do umarzania nale˝noÊci w ca∏oÊci lub w cz´Êci, odraczania lub
rozk∏adania ich sp∏aty na raty w zale˝noÊci od wysokoÊci kwoty udzielonej ulgi.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 19 paêdziernika 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu
Paƒstwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128, z póên.
zm.5)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 10 w ust. 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) opiniuje projekty rocznych planów finansowych, o których mowa w art. 20 ust. 2;”;
2) w art. 20:
a) w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) projekt rocznego planu finansowego Agencji;
2) projekt rocznego planu finansowego Zasobu.”,

6. Uprawnienia organu podatkowego
okreÊlonego w dziale III Ordynacji podatkowej przys∏ugujà:
1) instytucji zarzàdzajàcej — jako organowi pierwszej instancji;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Projekty rocznych planów finansowych,
o których mowa w ust. 2, zatwierdza minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw rozwoju wsi i przekazuje ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych w trybie okreÊlonym w przepisach dotyczàcych prac nad projektem ustawy bud˝etowej.”,

2) ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
rozwoju regionalnego — jako organowi odwo∏awczemu.
7. Do egzekucji nale˝noÊci, o których mowa w ust. 1, majà zastosowanie przepisy o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji.
Art. 212. Ârodki bud˝etu paƒstwa przeznaczone na
realizacj´ Wspólnej Polityki Rolnej sà
wydatkowane przez agencje p∏atnicze,
o których mowa w odr´bnych przepisach, zgodnie z ustalonymi procedurami.
Art. 213. Minister Finansów sprawuje nadzór finansowy nad agencjami p∏atniczymi,
o których mowa w art. 212.

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
———————
5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2772, z 2005 r.
Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1398,
Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459 oraz z 2006 r. Nr 104,
poz. 708, Nr 141, poz. 997, Nr 170, poz. 1217 i Nr 195,
poz. 1437.
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„5. W projekcie rocznego planu finansowego,
o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ustala si´ limit wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Biura Prezesa Agencji i jej oddzia∏ów terenowych.”;
3) w art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kierunki rozdysponowania Êrodków finansowych, stanowiàcych mienie Zasobu, okreÊla
si´ w projekcie rocznego planu finansowego,
o którym mowa w art. 20 ust. 2 pkt 2.”;
4) w art. 23 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Agencja mo˝e udzielaç por´czeƒ i gwarancji
kredytowych, w tym dewizowych, do wysokoÊci okreÊlonej w rocznym planie finansowym
Agencji.
2. Agencja mo˝e udzielaç por´czeƒ i gwarancji
kredytowych, w tym dewizowych, obcià˝ajàcych mienie Zasobu, wy∏àcznie za zgodà ministra w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒstwa i do
wysokoÊci okreÊlonej w rocznym planie finansowym Zasobu.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, z póên. zm.6))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 3a w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) kontroluje realizacj´ planów finansowych
Agencji w zakresie gospodarowania Êrodkami,
o których mowa w pkt 1;”;
2) w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Projekt rocznego planu finansowego Agencji
ustala jej Prezes, w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw rozwoju wsi, i przekazuje
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów
publicznych w trybie okreÊlonym w przepisach
dotyczàcych prac nad projektem ustawy bud˝etowej.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398, z póên. zm.7)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 11 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ocenia projekty rocznych planów finansowych
oraz sprawozdania z rocznej dzia∏alnoÊci
Agencji;”;
2) w art. 12 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustalanie, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, projektu rocznego planu finan———————
6)

7)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 150,
poz. 1259, Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539 oraz
z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 144, poz. 1040, Nr 170,
poz. 1217, Nr 187, poz. 1381 i Nr 208, poz. 1541.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 oraz
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1217.

Poz. 1832
sowego Agencji, który nast´pnie jest przekazywany ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych w trybie okreÊlonym w przepisach dotyczàcych prac nad projektem ustawy bud˝etowej;”.

Art. 5. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi sk∏adnikami mienia Skarbu
Paƒstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 163, poz. 1711, z póên. zm.8)) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 14:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prezes Agencji sporzàdza:
1) projekt rocznego planu finansowego, który przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw finansów publicznych w trybie
okreÊlonym w przepisach dotyczàcych
prac nad projektem ustawy bud˝etowej;
2) roczne sprawozdanie finansowe Agencji,
w tym bilans, rachunek zysków i strat, informacj´ dodatkowà oraz sprawozdanie
z przep∏ywu Êrodków pieni´˝nych.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister Obrony Narodowej przedstawia
Radzie Ministrów, do zatwierdzenia, roczne
sprawozdanie finansowe Agencji wraz z opinià i raportem bieg∏ego rewidenta.”;
2) w art. 16:
a) w ust. 2:
— pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) opiniowanie projektu rocznego planu finansowego;”,
— po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Agencji;”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Nadzorcza Agencji przedstawia opinie,
o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 1a, Ministrowi Obrony Narodowej i ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Skarbu Paƒstwa.”;
3) w art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady gospodarki finansowej Agencji, uwzgl´dniajàc sposób opracowania projektu planu finansowego Agencji,
dysponowania jej dochodami oraz gospodarowania Êrodkami finansowymi.”.
Art. 6. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689,
z 2000 r. Nr 22, poz. 273, z 2001 r. Nr 22, poz. 249 oraz
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
———————
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 132, poz. 1110 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 141,
poz. 997, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658.
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1) w art. 6 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przyjmowanie przedstawionych przez Prezesa
Polskiej Organizacji Turystycznej projektów
rocznych planów finansowych,”;
2) w art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Projekt rocznego planu finansowego Polskiej
Organizacji Turystycznej, po przyj´ciu przez
Rad´ Polskiej Organizacji Turystycznej i zatwierdzeniu przez w∏aÊciwego ministra, jest
przekazywany ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw finansów publicznych w trybie okreÊlonym w przepisach dotyczàcych prac nad projektem ustawy bud˝etowej.”.
Art. 7. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z póên. zm.9)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) w art. 9 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) opracowywanie projektów rocznych planów
dzia∏ania Agencji,”;
2) w art. 12 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) opiniowanie projektów rocznych planów dzia∏ania Agencji,”;
3) w art. 14:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Agencja dzia∏a zgodnie z rocznym planem
dzia∏ania, w którego sk∏ad wchodzi plan
finansowy, o którym mowa w ustawie
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z póên.
zm.10)).”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Projekt rocznego planu dzia∏ania, wraz z opinià Rady oraz po uzgodnieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw gospodarki, Prezes
Agencji przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw finansów publicznych w trybie
okreÊlonym w przepisach dotyczàcych prac
nad projektem ustawy bud˝etowej.”,
c) uchyla si´ ust. 5 i 5a,
d) ust. 6a otrzymuje brzmienie:
„6a. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
przed dokonaniem czynnoÊci, o których mowa w ust. 6, zasi´ga opinii ministra w∏aÊciwego do spraw pracy i ministra w∏aÊciwego
———————
9)

10)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216,
poz. 1824, z 2004 r. Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785,
z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 179, poz. 1484 i Nr 249,
poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074, Nr 170,
poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,
poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832.

Poz. 1832
do spraw finansów publicznych. Minister
w∏aÊciwy do spraw pracy i minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych przedstawiajà swoje opinie w terminie 7 dni.”.

Art. 8. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z póên.
zm.11)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podstawà gospodarki finansowej UDT jest
roczny plan finansowy UDT, którego projekt
zatwierdza Prezes UDT w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki i przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych w trybie okreÊlonym w przepisach dotyczàcych prac nad projektem ustawy bud˝etowej.”;
2) w art. 61:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Podstawà gospodarki finansowej TDT jest
roczny plan finansowy, którego projekt zatwierdza minister w∏aÊciwy do spraw transportu i przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw finansów publicznych w trybie
okreÊlonym w przepisach dotyczàcych prac
nad projektem ustawy bud˝etowej.”,
b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu zatwierdza wynik finansowy i jego podzia∏.”.
Art. 9. W ustawie z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyÊcigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z 2003 r. Nr 84,
poz. 774 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) w art. 13
ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Klub prowadzi samodzielnà gospodark´ finansowà w oparciu o roczny plan finansowy, którego projekt zatwierdza minister w∏aÊciwy do
spraw rolnictwa i przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych
w trybie okreÊlonym w przepisach dotyczàcych prac nad projektem ustawy bud˝etowej.”.
Art. 10. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129,
poz. 902, Nr 169, poz. 1199 i Nr 170, poz. 1217)
w art. 417:
1) w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2) zawartoÊç projektów rocznych planów finansowych;
3) terminy opracowywania projektów rocznych
planów finansowych.”;
2) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska przekazuje projekt rocznego planu finansowego
Narodowego Funduszu ministrowi w∏aÊciwe———————
11) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217.
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mu do spraw finansów publicznych, w trybie
okreÊlonym w przepisach dotyczàcych prac
nad projektem ustawy bud˝etowej.”.
Art. 11. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087, z póên. zm.12)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 27 w ust. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zatwierdzanie projektów rocznych planów finansowych Centrum Akredytacji;”;
2) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podstawà gospodarki finansowej Centrum
Akredytacji jest roczny plan finansowy, którego projekt zatwierdza Dyrektor Centrum i przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych w trybie okreÊlonym w przepisach dotyczàcych prac nad projektem ustawy bud˝etowej.”.

Poz. 1832
pisach dotyczàcych prac nad projektem ustawy bud˝etowej.”.

Art. 14. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206,
z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz
z 2006 r. Nr 149, poz. 1074) w art. 56b ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W posiedzeniach komitetu, o którym mowa
w ust. 1, mogà uczestniczyç w charakterze obserwatorów przedstawiciele Prezesa Najwy˝szej Izby
Kontroli oraz ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych.”.
Art. 15. W ustawie z dnia 22 paêdziernika 2004 r.
o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251,
poz. 2507) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 8:
a) w ust. 1:
— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Art. 12. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku
Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153, z póên.
zm.13)) po art. 22 dodaje si´ art. 22a w brzmieniu:
„Art. 22a. Podstawà gospodarki finansowej Biura jest
roczny plan finansowy, którego projekt sporzàdza Rzecznik i wraz z opinià Rady Ubezpieczonych przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych, w trybie okreÊlonym w przepisach dotyczàcych
prac nad projektem ustawy bud˝etowej.”.
Art. 13. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386, z póên. zm.14)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 5 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) szczegó∏owe zasady gospodarki finansowej
oraz sporzàdzania projektu planu finansowego
Agencji.”;
2) w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Projekt rocznego planu finansowego Agencji,
Prezes Agencji, po uzgodnieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw rynków rolnych, przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych w trybie okreÊlonym w prze———————
12)

13)

14)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267,
poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 235,
poz. 1700.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 170, poz. 1651, z 2004 r. Nr 93, poz. 891
i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 48, poz. 447, Nr 83, poz. 719,
Nr 143, poz. 1204 i Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 157,
poz. 1119 i Nr 170, poz. 1217.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 97, poz. 964, z 2005 r. Nr 14, poz. 115, Nr 132,
poz. 1110, Nr 141, poz. 1182, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169,
poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 133, poz. 935,
Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 208, poz. 1541
i Nr 220, poz. 1600.

„1) opracowuje roczny program dzia∏alnoÊci
jednostki doradztwa rolniczego;”,
— po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) opracowuje projekt rocznego planu finansowego;”,
b) uchyla si´ ust. 2;
2) w art. 9 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) opiniowanie rocznego programu dzia∏alnoÊci
jednostki doradztwa rolniczego i projektu rocznego planu finansowego oraz sprawozdania
z realizacji rocznego programu dzia∏alnoÊci
jednostki doradztwa rolniczego i rocznego planu finansowego;”;
3) w art. 12:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dyrektor jednostki doradztwa rolniczego
przedk∏ada do zatwierdzenia organowi, któremu ta jednostka podlega:
1) roczny program dzia∏alnoÊci jednostki
doradztwa rolniczego, o którym mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 1 — w terminie do dnia
30 listopada roku poprzedzajàcego rok,
na który ten program zosta∏ sporzàdzony;
2) sprawozdanie z realizacji rocznego programu dzia∏alnoÊci jednostki doradztwa
rolniczego, o którym mowa w art. 8 ust. 1
pkt 1 — w terminie do dnia 31 stycznia roku nast´pujàcego po roku, który sprawozdanie obejmuje.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Dyrektor jednostki doradztwa rolniczego
przedk∏ada do zatwierdzenia organowi,
któremu ta jednostka podlega, projekt planu finansowego jednostki doradztwa rolniczego, o którym mowa w art. 8 ust. 1
pkt 1a. Po zatwierdzeniu projekt zostaje
przekazany ministrowi w∏aÊciwemu do
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spraw finansów publicznych w trybie okreÊlonym w przepisach dotyczàcych prac
nad projektem ustawy bud˝etowej.”.
Art. 16. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 132, poz. 1111) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) w art. 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister zatwierdza roczny plan dzia∏alnoÊci
oraz projekt rocznego planu finansowego Instytutu; zatwierdzony projekt rocznego planu
finansowego Instytutu jest przekazywany ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych w trybie okreÊlonym w przepisach
dotyczàcych prac nad projektem ustawy bud˝etowej.”;
2) w art. 13 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) opracowanie rocznego planu dzia∏alnoÊci oraz
projektu rocznego planu finansowego Instytutu, a tak˝e wyst´powanie do ministra z wnioskami w sprawie wysokoÊci dotacji na realizacj´ zadaƒ Instytutu;”;
3) w art. 17 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) opiniowanie rocznego planu dzia∏alnoÊci oraz
projektu rocznego planu finansowego Instytutu;”.
Art. 17. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o paƒstwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach
paƒstwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 4 uchyla si´ pkt 6;
2) w art. 10 uchyla si´ ust. 3.
Art. 18. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218 i Nr 218,
poz. 1592) po art. 8 dodaje si´ art. 8a w brzmieniu:
„Art. 8a. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych, na wniosek Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zleca wykonanie audytu wewn´trznego w zakresie zadaƒ wynikajàcych z ustawy.”.
Art. 19. W ustawie z dnia 18 paêdziernika 2006 r.
o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990 oraz treÊci tych
dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) w art. 4 w ust. 2 w pkt 23 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 24 w brzmieniu:
„24) audytor wewn´trzny w rozumieniu ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z póên.
zm.15)).”;
———————
15)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,
poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832.

Poz. 1832

2) w art. 5 w ust. 7 w pkt 23 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 24 w brzmieniu:
„24) pkt 24 — kierownik jednostki sektora finansów publicznych.”.
Art. 20. W odniesieniu do programów i projektów
realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia
2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116,
poz. 1206, z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251
oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074), Êrodków przedakcesyjnych i Êrodków przejÊciowych stosuje si´ przepisy
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy,
a w zakresie prefinansowania programów i projektów
wspó∏finansowanych Êrodkami pochodzàcymi z bud˝etu Unii Europejskiej — tak˝e akty wykonawcze wydane na ich podstawie, z wyjàtkiem art. 42, art. 43,
art. 97 ust. 1 pkt 10, art. 100 ust. 2, art. 120 ust. 3, 3a i 5,
art. 124 pkt 9, art. 133 ust. 1 i 2a, art. 137 ust. 1 pkt 5
i 6, art. 144 ust. 1, art. 148 ust. 1a, art. 157
ust. 8a i 8b i art. 208 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1,
które stosuje si´ w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.
Art. 21. Do Êrodków, o których mowa w art. 5 ust. 3
pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, stanowiàcych rozliczenie po˝yczek, o których mowa w art. 209 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, na prefinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, udzielonych do
dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje si´ przepisy ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31 grudnia 2011 r.
Art. 22. Do czasu zakoƒczenia realizacji:
1) programów finansowanych z udzia∏em Ârodków
PrzejÊciowych, o których mowa w art. 34 Aktu dotyczàcego warunków przystàpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estoƒskiej, Republiki Cypryjskiej,
Republiki ¸otewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki W´gierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki S∏owenii i Republiki S∏owackiej oraz dostosowaƒ w Traktatach stanowiàcych
podstaw´ Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 236
z 23.09.2003, str. 33),
2) programów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju, o którym mowa w ustawie
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie
Rozwoju
— z bud˝etu paƒstwa mogà byç udzielane nieoprocentowane po˝yczki na zapewnienie p∏ynnoÊci finansowej przy realizacji tych programów.
Art. 23. Osoby, które przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy z∏o˝y∏y z wynikiem pozytywnym egzamin, o którym mowa w art. 60 ustawy zmienianej
w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, stajà si´ audytorami wewn´trznymi w rozumieniu ustawy zmienianej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, je˝e-

Dziennik Ustaw Nr 249

— 12744 —

li spe∏niajà kryteria okreÊlone w art. 58 pkt 1—4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.
Art. 24. 1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie upowa˝nieƒ zmienianych niniejszà ustawà zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie przepisów zmienianych niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej ni˝ do dnia
31 grudnia 2011 r.
2. Do czasu dokonania ostatecznego rozliczenia
po˝yczek na prefinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
udzielonych do dnia 31 grudnia 2006 r., o których mowa w art. 209 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy, stosuje si´ przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 207 i 208 ust. 2
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31 grudnia 2011 r.
Art. 25. 1. Ustawa ma zastosowanie do wykonywania ustawy bud˝etowej i uchwa∏ bud˝etowych jedno-
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stek samorzàdu terytorialnego na rok 2007, z zastrze˝eniem ust. 2—4.
2. Do uchwa∏ bud˝etowych na rok 2007 stosuje si´
art. 184 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.
3. Przepisy art. 165a i 184 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, stosuje si´ po raz pierwszy do opracowania
uchwa∏y bud˝etowej na rok 2008.
4. Organ stanowiàcy jednostki samorzàdu terytorialnego mo˝e postanowiç o zastosowaniu przepisów
art. 165a i 184 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, do opracowania uchwa∏y bud˝etowej na rok 2007.
Art. 26. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

