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4)

5)

1051

wpłaty przedsiębiorstw

i innych jednostek działających
na zasadach samofinansowania, przelane lub za inkaso wane przez bank płatnika do 31 grudnia,
nadwyżki środków zakładów budżetowych , środków

specjalnych i gospodarstw pomocniczych, przelane do
31 grudnia,
6) rozliczone dochody budżetowe paragrafu klasyfikacji
budżetowej "Wpływy do wyjaśnienia" ,
7) wydatki budżetowe z tytułu przyjętych do 31 grudnia
przez bank, urzędy pocztowe, instytucje finansowe i placówki handlowe czeków rozrachunkowych,
8) zwroty wydatków budżetowych dokonanych z wydatków roku ubiegłego ,
9) zwroty sum niewłaściwie zaliczonych na rachunki
ce państwowych jednostek budżetowych.

bieżą -

.

3. Do dnia 15 stycznia następnego roku po roku budże
towym na rachunkach bankowych roku ubiegłego dokonuje
się następujących rozliczeń :

1)

2)

Poz. 333 i 334

jednostki budżetowe przekazują zrealizowane dochody budżetu państwa na rachunki bieżące
właściwych urzędów skarbowych,

Rozdział

Przepisy

§ 44. 1. Środk i finansowe zgromadzone do dnia 31
grudnia 1990 r. na rachunkach bankowych środków na
remonty kapitalne jednostek budżetowych , zwane dalej
"środkami na remonty kapitalne" , mogą pozostawać na tych
rachunkach do czasu ich pełnego wykorzystan ia, z zastrzeże 
niem ust. 3 i 4.
2. Środki na remonty kapitalne mogą być w 1991 r.
przeznaczone na finansowanie zobow i ązań dotyczących
remontów kapitalnych wykonanych przed 1991 r. oraz kosztów remontów realizowanych w 1991 r.
3. Środki na remonty kapitalne nie wykorzystane
w 1991 r. podlegają przekazaniu najpóźniej w dniu 31
grudnia 1991 r. na dochody:
1) budżetu państwa, jeżeli rachunek bankowy należy do
państwowej jednostki budżetowej ,
2)

państwowe

państwowe jednostki budżetowe przekazują pozostałości

go stopnia

środków budżetowych
wyższego stopnia,

dysponenci trzecienie wykorzystanych
na rachunki bieżące dysponen-

urzędy

skarbowe
gminom.

dochody i

udziały

do

1) dopuszcza się realizację wydatków państwowych jednostek budżetowych w granicach limitów, które w ukła
dzie poszczególnych części budżetowych ustala Minister Finansów odpowiednio do wysokości stanów rachunków bieżących , wynikających z przyspieszonej
sprawozdawczości , określonej w § 30 ust. 1 pkt 1 .

głównych.

2)

5. Do dnia 25 stycznia następnego roku po roku budże 
towym na rachunkach bankowych roku ubiegłego dokonuje

upoważnia się gminy do bezpośrednio pobierania w cię
żar centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa

ustalonych przez Ministra Finansów na poszczególne
kwot subwencji.

miesiące

się następujących rozliczeń :
urzędy skarbowe przekazują dochody budżetowe państ
wowych jednostek budżetowych na centralny rachunek

Rozdział

Przepisy

bieżący budżetu państwa,

2)

należy

§ 45. W 1991 r.:

przekazują należne

4. Do dnia 20 stycznia po roku budżetowym państ 
wowe jednostki budżetowe - dysponenci drugiego stopnia
przekazują pozostałości nie wykorzystanych środków budże
towych na rachunki bieżące roku ubiegłego dysponentów

1)

budżetu gminy, jeżeli rachunek bankowy
gminnej jednostki budżetowej .

4. Rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 1, pod lega zamknięciu przez bank na wniosek jednostki budżetowej
zgłoszony po wykorzystaniu środków na remonty kapitalne
lub w terminie określonym w ust. 3.

tów
3)

11

przejściowe

urzędy skarbowe przekazują dochody budżetowe z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżeto
wych na centralny rachunek bieżący budżetu państwa,

3) dysponenci główni przekazują pozostałości środków na
centralny rachunek bieżący budżetu państwa ,
4) gminy dokonują zwrotu dotacji celowych, jeżeli zgodnie
z art. 42 ust. 1 pkt 8 prawa budżetowego występuje
obowiązek zwrotu nie wykorzystanej dotacji celowej.

12

końcowe

§ 46. Ustalone w niniejszym rozporządzeniu zasady
i tryb wykonywania budżetu państwa mają zastosowanie do
środków budżetowych na finansowanie nauki, o ile odrębne
przepisy nie stanowią inaczej .
§ 47.
szenia .

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogło 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW

z dnia 7 sierpnia 1991 r.
w sprawie szczególnych zasad gospodarowania środkami z budżetu państwa przeznaczonymi na naukę.
Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz.
28) zarządza się, co następuje :
Rozporządzenie określa szczególne zasady gospodarowania środkami z budżetu państwa na naukę, prze -

§ 1.

znaczonymi na cele wymienione wart. 14 ust. 2 ustawyz dnia

12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28), zwanej dalej ;, ustawą " ·

§ 2.

Ilekroć

w

rozporządzeniu

jest mowa o:

1) Komitecie- rozumie się przez to Komitet
wych,

Badań

Nauko-

-

Dziennik Ustaw Nr 76

1052 -

2) jednostce - rozumie się przez to jednostki naukowe
i jednostki badawczo-rozwojowe określone wart. 3 pkt
2 i 3 ustawy.
§ 3. 1. $rodki budżetowe na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek oraz badania
własne szkół wyższych są przyznawane jako dotacja z budże
tu państwa.
2. Przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1, stanowi
do wprowadzania zmian w planie rzeczowo-finansowym.
podstawę

§ 4. Dotacja, o której mowa w § 3, nie
sowania:

obejmuję

finan-

przeznaczenie aparatury, o której mowa w ust. 2, po
czeniu pracy, strony określają w umowie.

2. Dotacja ta jest realizowana w formie przelewu środ
ków budżetowych na rachunek danej jednostki, z którego
jest finansowana inwestycja.

§ 8. Finansowanie współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą, będącej przedmiotem umów mię
dzyrządowych, obejmuje:
1)

§ 5; 1. Nie wykorzystane przez jednostki w danym roku
budżetowym środki z dotacji pozostają w tych jednostkach
na rok następny, z przeznaczeniem na realizację działalności
statutowej tych jednostek.
cie

2. W odniesieniu do środków zaplanowanych w budże
na naukę stosuje się przepisy ustawy - Prawo

państwa

§ 6. 1. Finansowanie lub dofinansowywanie inwestycji
potrzebom badań naukowych lub prac badawczo-rozwojowych obejmuje:

służących

1) inwestycje

polegające

na budownictwie,

2) inwestycje polegające na zakupach aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trvvałych zgodnie
z odrębnymi przepisami, z wyłączeniem inwestycji zwią
zanych z działalnością dydaktyczną szkół wyższych
i kształceniem kadr.
2. · Nie uważa się za inwestycję zakupionej lub wytworzonej aparatury naukowo-badawczej niezbędnej przy
realizacji określonej pracy naukowej lub badawczo-rozwojowej . Koszty zakupu lub wytworzenia takiej aparatury, bez
względu na jej wartość jednostkową i zamierzony czas
użytkowania, są zaliczane w całości do kosztów pracy.
3. Jeżeli praca naukowa lub badawczo-rozwojowa jest
wykonywana na podstawie umowy o wykonanie tej pracy,

Egzemplarze

wymianę osobową związaną

z realizowanymi badaniami
naukowymi i pracami badawczo-rozwojowymi,

2) koszty konferencji
w kraju,
3)

składki

międzynarodowych

na rzecz instytucji

organizowanych

międzynarodowych .

§ 9. 1. $rodki finansowe na cele, o których mowa
w § 8 pkt 1 i 2, są przekazywane podmiotom krajowym
określonym w umowach międzyrządowych lub w protokołach do tych umów, na podstawie umowy zawartej przez
Komitet z właściwym podmiotem krajowym .
2. $rodki finansowe na cele, o których mowa w § 8 pkt 3,
przez Komitet na konto

budżetowe.

...

zakoń

§ 7. 1. $rodki na finansowanie lub dofinansowanie in westycji, o których mowa w § 6 ust. 1, są przyznawane jako
dotacja z budżetu państwa.

1) inwestycji,
2) współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą, będącej przedmiotem umów międzyrządoWych.

Poz. 334

bieżące

oraz z lat

ubiegłych można nabywać

Ministrów. ul .

są przekazywane bezpośrednio
właściwej instytucji.

§ 10. Komitet dokonuje szczegółowego podziału środ
ków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na
naukę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżeto
wej.
§ 11 . Przekazyvvanie środków finansowych następuje
w okresach miesięcznych stosownie do stopnia realizacji
zadań w poszczególnych miesiącach , chyba że umowa
zawarta z Komitetem stanowi inaczej ..
§ 12. Przewodniczący Komitetu, jako dysponent środ 
ków finansowych na naukę, sprawuje nadzór i kontrolę
wykorzystania środków przyznanych jednostkom zgodnie
z przepisami ustawy - Prawo budżetowe.
§ 13. Rozporządzenie wchodzi w
nia 1992 r.

życie

z dniem 1 stycz-
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