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U S TAWA

z dnia 2 marca 2001 r.

o wykonywaniu bud˝etu paƒstwa w roku 2001 oraz o zmianie ustawy o dochodach jednostek 
samorzàdu terytorialnego w latach 1999—2001.

Art. 1. 1. Ustanowienie przez Rad´ Ministrów, na
podstawie odr´bnych przepisów, kontyngentów tary-
fowych oraz plafonów taryfowych dla towarów 
przywo˝onych na polski obszar celny nie mo˝e spowo-
dowaç ubytków dochodów bud˝etu paƒstwa z tytu-
∏u c∏a na kwot´ wi´kszà ni˝ 920.000 tys. z∏, w tym 
200.000 tys. z∏ w zwiàzku z ustanowieniem kontyngen-
tów taryfowych oraz plafonów taryfowych niewynika-
jàcych z zobowiàzaƒ mi´dzynarodowych oraz innych
zobowiàzaƒ zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Limit, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy kon-
tyngentów taryfowych oraz plafonów taryfowych wià-
˝àcych si´ z importem interwencyjnym podstawowych
produktów ˝ywnoÊciowych w przypadku wystàpienia
niekorzystnych warunków agrometeorologicznych,
importem towarów o charakterze strategicznym oraz
towarów zwiàzanych z modernizacjà Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 2. Upowa˝nia si´ ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów do sprzeda˝y aktywów finansowych

zwolnionych w wyniku operacji przedterminowego
wykupu zad∏u˝enia zagranicznego.

Art. 3. 1. Upowa˝nia si´ Wojewod´ Lubuskiego do
przekazania dotacji podmiotowej na dzia∏alnoÊç Pol-
sko-Niemieckiego Towarzystwa Wspierania Gospodar-
ki S.A., której wysokoÊç okreÊla ustawa bud˝etowa.

2. Zobowiàzuje si´ Rad´ Ministrów do przekazania
komisji sejmowej w∏aÊciwej do spraw bud˝etu spra-
wozdania Wojewody Lubuskiego z wykorzystania
Êrodków dotacji, o której mowa w ust. 1, w terminie
okreÊlonym dla przed∏o˝enia sprawozdania z wykona-
nia bud˝etu paƒstwa.

Art. 4. 1. Jednostki samorzàdu terytorialnego mo-
gà otrzymywaç dotacje celowe na dofinansowanie bie-
˝àcych zadaƒ w∏asnych, zwiàzanych z:

1) dofinansowaniem kosztów wdra˝ania reformy
oÊwiaty,



2) realizacjà zadaƒ oÊwiaty i wychowania,

3) inicjatywami wspierania edukacji na wsi, w tym po-
mocà materialnà dla m∏odzie˝y wiejskiej,

4) usuwaniem skutków powodzi,

5) programem dzia∏aƒ os∏onowych i restrukturyzacji
w ochronie zdrowia.

2. Ârodki na realizacj´ zadaƒ, o których mowa
w ust. 1, uj´te sà w rezerwach celowych bud˝etu paƒ-
stwa.

3. Podzia∏u Êrodków na poszczególne jednostki sa-
morzàdu terytorialnego, z zastrze˝eniem ust. 8, doko-
nuje, w porozumieniu z wojewodami, minister w∏aÊci-
wy do spraw:

1) oÊwiaty i wychowania — odnoÊnie do Êrodków,
o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, 

2) zdrowia — odnoÊnie do Êrodków, o których mowa
w ust. 1 pkt 5.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowa-
nia w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
finansów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zasady
i tryb udzielania dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
z uwzgl´dnieniem skutków finansowych powsta∏ych
w 2000 r. dla jednostek samorzàdu terytorialnego
w wyniku zmiany zasad wynagradzania nauczycieli,
okreÊlonych w art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r.
Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239,
Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323).

5. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, wykaz gmin, powiatów i województw, którym zo-
stanà udzielone dotacje na cele wymienione w ust. 1
pkt 4, oraz szczegó∏owe zasady udzielania i sposób roz-
liczania tych dotacji.

6. O przeznaczeniu dotacji, o których mowa w ust. 1
pkt 2, decyduje organ stanowiàcy jednostki samorzàdu
terytorialnego. 

7. Do rozliczenia dotacji, o których mowa w ust. 1
pkt 2, nie majà zastosowania postanowienia art. 93
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360,
Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255,
z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550,
Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315
oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46, poz. 499).

8. Podzia∏ Êrodków na dotacje, o których mowa
w ust. 1, uwzgl´dnia wymogi wynikajàce z wyodr´b-
nienia w trybie art. 7 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o za-
sadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz.U. Nr 48,
poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158 oraz z
2001 r. Nr 45, poz. 497) zadaƒ finansowanych z tych do-
tacji.

Art. 5. Ârodki okreÊlone w cz´Êci 83 oraz w cz´Êci
85 bud˝etu paƒstwa, przeznaczone na dofinansowanie
zadaƒ w∏asnych inwestycyjnych jednostek samorzàdu
terytorialnego, sà obj´te kontraktami wojewódzkimi.

Art. 6. 1. Izbom rolniczym przys∏uguje dotacja celo-
wa na wykonywanie ich zadaƒ ustawowych.

2. Ârodki finansowe na realizacj´ zadaƒ, o których
mowa w ust. 1, uj´te sà w rezerwie celowej bud˝etu
paƒstwa.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów, w uzgod-
nieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw rolnictwa,
przekazuje izbom rolniczym dotacje, o których mowa
w ust. 1, za poÊrednictwem w∏aÊciwych wojewodów.

Art. 7. 1. Zarzàd jednostki samorzàdu terytorialne-
go informuje w∏aÊciwego wojewod´ o zmianach doko-
nanych na zasadach i w trybie art. 61a ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorzàdu te-
rytorialnego w latach 1999—2001 (Dz. U. Nr 150,
poz. 983 i Nr 162, poz. 1119, z 2000 r. Nr 95, poz. 1041
oraz z 2001 r. Nr 39, poz. 459), w pe∏nej szczegó∏owoÊci
klasyfikacji bud˝etowej, w terminie 14 dni od dnia pod-
j´cia uchwa∏y w tej sprawie.

2. Wojewodowie przedk∏adajà ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw finansów, w pe∏nej szczegó∏owoÊci
klasyfikacji bud˝etowej, zbiorczà informacj´ wraz z cz´-
Êcià opisowà o dokonanych przez zarzàdy jednostek
samorzàdu terytorialnego zmianach przeznaczenia do-
tacji celowych otrzymanych z bud˝etu paƒstwa na re-
alizacj´ zadaƒ w∏asnych, w terminach okreÊlonych dla
z∏o˝enia kwartalnych sprawozdaƒ z wykonania docho-
dów i wydatków bud˝etu paƒstwa.

Art. 8. Upowa˝nia si´ ministra w∏aÊciwego do
spraw oÊwiaty i wychowania do przeprowadzenia cen-
tralnych zakupów ze Êrodków uj´tych w odpowiednich
rezerwach celowych bud˝etu paƒstwa:

1) autobusów szkolnych przeznaczonych na dowo˝e-
nie dzieci do szkó∏,

2) wyposa˝enia pracowni internetowych w szko∏ach
w sprz´t komputerowy i oprogramowanie.

Art. 9. Odpis od funduszu emerytalno–rentowego
na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Spo∏ecznego wynosi 353.100 tys. z∏.

Art. 10. 1. Upowa˝nia si´ dysponentów cz´Êci bu-
d˝etu paƒstwa, w których zosta∏y zaplanowane nie-
podatkowe dochody bud˝etu paƒstwa, do:

1) odp∏atnego zlecania jednostkom organizacyjnym,
innym ni˝ organy administracji publicznej, w tym
równie˝ bankom, poboru niepodatkowych nale˝-
noÊci bud˝etu paƒstwa,

2) przeznaczenia do 4% dochodów, zrealizowanych
w trybie okreÊlonym w pkt 1, na pokrycie kosztów
zwiàzanych z poborem tych dochodów.

2. Upowa˝nia si´ paƒstwowe jednostki bud˝etowe
realizujàce, w drodze egzekucji administracyjnej, do-
chody bud˝etu paƒstwa (nieb´dàce podatkami) do
przeznaczania 5% uzyskanych dochodów na op∏acenie
nale˝nej organom egzekucyjnym op∏aty okreÊlonej
w art. 66 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post´po-
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waniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 1991 r.
Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z 1993 r. Nr 28,
poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 43,
poz. 189 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 137, poz. 926
i Nr 141, poz. 943 i 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 oraz
z 2000 r. Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1315).

Art. 11. 1. W 2001 r. b´dà realizowane zobowiàza-
nia bud˝etu paƒstwa z tytu∏u dop∏at do nale˝nego ban-
kom oprocentowania kredytów bankowych udzielo-
nych do dnia 31 grudnia 1993 r. na podstawie rozporzà-
dzeƒ Rady Ministrów:

1) z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie zakresu, zasad i try-
bu udzielania kredytobiorcom pomocy ze Êrodków
bud˝etowych w 1991 r. w sp∏acie cz´Êci nale˝nego
bankom oprocentowania od kredytów (Dz. U.
Nr 50, poz. 217),

2) z dnia 3 marca 1992 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu, zasad i trybu finansowania z bud˝etu paƒ-
stwa dop∏at do oprocentowania kredytów banko-
wych udzielonych w roku 1992 (Dz. U. Nr 24,
poz. 102),

3) z dnia 14 kwietnia 1993 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu, zasad i trybu finansowania z bud˝etu
paƒstwa dop∏at do oprocentowania kredytów ban-
kowych udzielonych w roku 1993 (Dz. U. Nr 30,
poz. 137).

2. Upowa˝nia si´ ministra w∏aÊciwego do spraw fi-
nansów do zawarcia odpowiednich umów na dop∏aty,
o których mowa w ust. 1, do kredytów bankowych
udzielonych do dnia 31 grudnia 1993 r.

Art. 12. Upowa˝nia si´ ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów do przekazania instytucjom ubezpie-
czeniowym Êrodków finansowych w wysokoÊci wyni-
kajàcej z zastosowania ulg w sk∏adkach na ubezpiecze-
nia komunikacyjne AC dla inwalidów wojennych i woj-
skowych, uprawnionych do tych ulg na podstawie od-
r´bnych przepisów.

Art. 13. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady
udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonej na fi-
nansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyÊle
hutnictwa ˝elaza i stali, uj´tej w bud˝ecie paƒstwa
w cz´Êci, której dysponentem jest minister w∏aÊciwy
do spraw gospodarki, a w szczególnoÊci okreÊli tryb
udzielania, sposób wykorzystania i rozliczania dotacji
oraz warunki uzyskania przez pracowników hutnictwa
˝elaza i stali uprawnieƒ do os∏on socjalnych, zasady,
tryb przyznawania, ustalania kwot oraz obliczania i wy-
p∏acania os∏on socjalnych dla pracowników przemys∏u
hutnictwa ˝elaza i stali.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady udziela-
nia i wykorzystania dotacji przeznaczonej na finanso-
wanie restrukturyzacji zatrudnienia w podmiotach
przemys∏owego potencja∏u obronnego, uj´tej w bu-
d˝ecie paƒstwa w cz´Êci, której dysponentem jest mi-

nister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, a w szczególno-
Êci okreÊli tryb udzielania i sposób wykorzystania i roz-
liczania dotacji oraz warunki uzyskania przez pracowni-
ków podmiotów przemys∏owego potencja∏u obronne-
go uprawnieƒ do os∏on socjalnych, zasady, tryb przy-
znawania, ustalania kwot oraz obliczania i wyp∏acania
odpraw ustawowych i os∏on socjalnych dla pracowni-
ków tego przemys∏u.

Art. 14. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady
udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonej dla
górnictwa soli, rud cynku i o∏owiu, barytu i w´gla bru-
natnego wydobywanego metodà g∏´binowà, uj´tej
w bud˝ecie paƒstwa w cz´Êci, której dysponentem jest
minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, a w szczegól-
noÊci okreÊli tryb udzielania, sposób wykorzystania
i rozliczania dotacji.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady przy-
znawania os∏on socjalnych dla zatrudnionych pod zie-
mià pracowników górnictwa soli, rud cynku i o∏owiu,
barytu i w´gla brunatnego wydobywanego metodà
g∏´binowà w ramach dotacji uj´tej w bud˝ecie paƒ-
stwa w cz´Êci, której dysponentem jest minister w∏a-
Êciwy do spraw gospodarki, a w szczególnoÊci okreÊli
warunki uzyskania uprawnieƒ do urlopu górniczego
lub zasi∏ku socjalnego oraz sposób obliczania i tryb wy-
p∏acania Êwiadczeƒ socjalnych z tytu∏u urlopów górni-
czych i zasi∏ków socjalnych.

Art. 15. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady
udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonej na fi-
nansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyÊle
koksowniczym, uj´tej w bud˝ecie paƒstwa w cz´Êci,
której dysponentem jest minister w∏aÊciwy do spraw
gospodarki, a w szczególnoÊci okreÊli tryb udzielania,
sposób wykorzystania i rozliczania dotacji oraz warun-
ki uzyskania przez pracowników koksownictwa upraw-
nieƒ do os∏on socjalnych, zasady, tryb przyznawania,
ustalania kwot oraz obliczania i wyp∏acania os∏on so-
cjalnych dla pracowników tego przemys∏u.

Art. 16. 1. Upowa˝nia si´ ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów do dokonywania przeniesieƒ kwoty
Êrodków na uposa˝enia, nagrody roczne i pozosta∏e
nale˝noÊci ̋ o∏nierzy i funkcjonariuszy — pomi´dzy cz´-
Êciami i dzia∏ami — odpowiednio na wniosek Ministra
Obrony Narodowej, Ministra SprawiedliwoÊci, mini-
stra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych oraz Szefa
Urz´du Ochrony Paƒstwa.

2. Upowa˝nia si´ Ministra SprawiedliwoÊci do do-
konywania przeniesieƒ limitów zatrudnienia i Êrodków
na wynagrodzenia pomi´dzy grupami osób b´dàcych
s´dziami i prokuratorami oraz asesorami i aplikantami,
okreÊlonymi w za∏àczniku do ustawy bud˝etowej.

Art. 17. 1. Upowa˝nia si´ ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów do dokonywania w ciàgu roku wza-
jemnych przeniesieƒ wydatków planowanych na ob-
s∏ug´ d∏ugu publicznego Skarbu Paƒstwa pomi´dzy
cz´Êciami przeznaczonymi na obs∏ug´ d∏ugu zagra-
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nicznego Skarbu Paƒstwa oraz obs∏ug´ d∏ugu krajowe-
go Skarbu Paƒstwa.

2. Upowa˝nia si´ ministra w∏aÊciwego do spraw fi-
nansów do dokonywania w ciàgu roku transakcji finan-
sowych na instrumentach pochodnych, polegajàcych
na wymianie p∏atnoÊci odsetkowych, z których uzyska-
ne Êrodki finansowe pomniejszajà wydatki zwiàzane
z kosztami obs∏ugi d∏ugu krajowego lub zagranicznego.

3. Upowa˝nia si´ ministra w∏aÊciwego do spraw fi-
nansów do dokonywania w ciàgu roku transakcji finan-
sowych na instrumentach pochodnych, polegajàcych
na wymianie p∏atnoÊci kapita∏owych, z których uzyska-
ne Êrodki finansowe pomniejszajà rozchody w cz´Êci
krajowej lub zagranicznej.

Art. 18. Do dokonywania przeniesieƒ limitów za-
trudnienia i Êrodków na wynagrodzenia, o których mo-
wa w art. 16 ust. 2, oraz do przeniesieƒ Êrodków i wy-
datków, o których mowa w art. 16 ust. 1 i art. 17 ust. 1,
nie stosuje si´ ograniczeƒ okreÊlonych w art. 96 ust. 2
ustawy, o której mowa w art. 4 ust. 7.

Art. 19. 1. Wydatki bud˝etowe uj´te w bud˝ecie
paƒstwa w cz´Êci obrona narodowa, przeznaczone na
realizacj´ programów modernizacji technicznej Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, nie mogà byç wy-
korzystane na inne cele.

2. W przypadku wystàpienia oszcz´dnoÊci w wy-
datkach planowanych w dziale obrona narodowa upo-
wa˝nia si´ ministra w∏aÊciwego do spraw finansów do
ich przeznaczenia na realizacj´ programów, o których
mowa w ust. 1.

Art. 20. Wydatki bud˝etowe uj´te w bud˝ecie paƒ-
stwa w cz´Êci, której dysponentem jest minister w∏a-
Êciwy do spraw gospodarki, przeznaczone na realizacj´
programów reformy górnictwa w´gla kamiennego,
w tym dla gmin górniczych, restrukturyzacji przemys∏u
hutnictwa ˝elaza i stali, koksownictwa oraz górnictwa
siarki, nie mogà byç wykorzystane na inne cele.

Art. 21. 1. W przypadku nieprzekazania przez Mini-
stra Obrony Narodowej zakresu cz´stotliwoÊci na po-
trzeby operatorów UMTS, Êrodki przewidziane na uzu-
pe∏nienie finansowania wydatków na technicznà mo-
dernizacj´ armii przeznacza si´ na:

1) zakupy uzbrojenia — do kwoty nieprzekraczajàcej
100.000 tys. z∏,

2) koszty integracji z Unià Europejskà — do kwoty nie-
przekraczajàcej 100.000 tys. z∏. 

2. Upowa˝nia si´ ministra w∏aÊciwego do spraw fi-
nansów do dokonania, w zakresie okreÊlonym w ust. 1,
odpowiednich zmian w bud˝ecie paƒstwa.

Art. 22. Niewykorzystane Êrodki rezerw celowych
dotyczàcych:

1) rozpocz´cia programu wyposa˝ania Si∏ Zbrojnych
w samoloty wielozadaniowe wraz z niezb´dnà
w tym celu infrastrukturà lotniskowà,

2) prac badawczo–rozwojowych rozstrzygajàcych
mo˝liwoÊç dokoƒczenia programu samolotu szko-
leniowego

przeznacza si´ na modernizacj´ technicznà Si∏ Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 23. 1. Upowa˝nia si´ ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów do dokonywania w roku 2001 refunda-
cji, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 2 i 3 oraz w ust. 5
i 6 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. — Przepisy wprowa-
dzajàce ustaw´ o samorzàdzie terytorialnym i ustaw´
o pracownikach samorzàdowych (Dz.U. Nr 32, poz.
191, Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34,
poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180,
z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285, z 1996 r. Nr 23,
poz. 102 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43).

2. W zakresie ustalonym w ust. 1 majà zastosowa-
nie tryb i terminy okreÊlone w rozporzàdzeniu wyda-
nym na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy, o której mowa
w ust. 1.

Art. 24. 1. Ze Êrodków specjalnych, o których mo-
wa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 4
ust. 7, gromadzonych na podstawie odr´bnych ustaw
przez paƒstwowe jednostki bud˝etowe, z wyjàtkiem
Êrodków specjalnych uj´tych w cz´Êciach bud˝etu paƒ-
stwa, których dysponentami sà wojewodowie i Prezes
Urz´du Kultury Fizycznej i Sportu, a tak˝e minister w∏a-
Êciwy do spraw Skarbu Paƒstwa w odniesieniu do
Êrodków specjalnych, o których mowa w art. 49 ust. 3
ustawy z dnia 25 wrzeÊnia 1981 r. o przedsi´biorstwach
paƒstwowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80, Nr 75,
poz. 329, Nr 101, poz. 444 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r.
Nr 18, poz. 82 i Nr 60, poz. 280, z 1994 r. Nr 1, poz. 3,
Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 1, poz. 2,
Nr 95, poz. 474 i Nr 154, poz. 791, z 1996 r. Nr 90,
poz. 405, Nr 106, poz. 496, Nr 118, poz. 561 i Nr 156,
poz. 775, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 106, poz. 675,
Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 123, poz. 777, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306 i Nr 84, poz. 948 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 18)
oraz w art. 56 ust. 2 i art. 59a ustawy z dnia 30 sierpnia
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw
paƒstwowych (Dz.U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775,
z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106,
poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141,
poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 40,
poz. 400 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 15,
poz. 180, Nr 26, poz. 306, Nr 31, poz. 383, Nr 60,
poz. 703, Nr 84, poz. 948 i Nr 122, poz. 1315), dokonuje
si´ wp∏aty do bud˝etu paƒstwa w wysokoÊci 18,5% pla-
nowanych wp∏ywów.

2. Wp∏ata, o której mowa w ust. 1, jest przekazywa-
na do bud˝etu paƒstwa w cz´Êciach, co kwarta∏, w wy-
sokoÊci 25% wp∏aty w terminie 20 dni po zakoƒczeniu
kwarta∏u, a za IV kwarta∏ — w terminie do dnia 20 grud-
nia 2001 r. Wp∏ata ze Êrodków specjalnych uj´tych
w cz´Êci bud˝etu paƒstwa, której dysponentem jest mi-
nister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa, nastàpi
w dwóch równych cz´Êciach — w terminie do dnia
30 czerwca 2001 r. oraz do dnia 20 grudnia 2001 r.

3. W przypadku powstania nadwy˝ki pomi´dzy pla-
nowanym a faktycznym stanem Êrodków obrotowych
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na koniec roku, dysponent Êrodków specjalnych, o któ-
rych mowa w ust. 1, w terminie 5 dni od dnia przyj´cia
sprawozdania finansowego, dokona wp∏aty do bud˝e-
tu paƒstwa w wysokoÊci 18,5% tej nadwy˝ki.

Art. 25.*

Art. 26. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o do-
chodach jednostek samorzàdu terytorialnego w latach
1999—2001 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162, poz. 1119,
z 2000 r. Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 39, poz. 459)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 w pkt 9 wyrazy „o których mowa w art. 3
pkt 1 lit. a)—e)” zast´puje si´ wyrazami „o których
mowa w art. 3 pkt 1 lit. a)—e) i h)”;

2) w art. 16a w ust. 3 wyraz „podatnika” zast´puje si´
wyrazem „p∏atnika”;

3) w art. 20:

a) w ust. 2 skreÊla si´ pkt 1,

b) skreÊla si´ ust. 3;

4) w art. 21 w ust. 6 po wyrazie „wyrównawczej” doda-
je si´ wyrazy „i wp∏at, o których mowa w art. 23,”;

5) w art. 36 w ust. 1 wyrazy „oraz dróg powiatowych
i krajowych” zast´puje si´ wyrazami „oraz dróg
powiatowych, wojewódzkich i krajowych”.

Art. 27. Ilekroç w ustawie jest mowa o ministrze
w∏aÊciwym do spraw finansów, nale˝y przez to rozu-
mieç odpowiednio ministra w∏aÊciwego do spraw bu-
d˝etu, ministra w∏aÊciwego do spraw finansów pu-
blicznych lub ministra w∏aÊciwego do spraw instytucji
finansowych.

Art. 28. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.* 

Zgodnie z art. 122 ust. 4 Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej podpisuj´ ustaw´ z pomini´ciem
art. 25 uznanego wyrokiemTrybuna∏u Konstytucyjne-
go z dnia 25 kwietnia 2001 r. (Monitor Polski Nr 13,
poz. 217) za niezgodny z Konstytucjà w zwiàzku
z art. 28, a w konsekwencji z pomini´ciem cz´Êci prze-
pisu art. 28 o treÊci „z wyjàtkiem art. 25, który wcho-
dzi w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 2001 r.”

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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* Art. 25 oraz dotyczàcà tego artyku∏u cz´Êç art. 28 pomini´to

jako niezgodne z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
stosownie do wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia
25 kwietnia 2001 r. (Monitor Polski Nr 13, poz. 217).


