
Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy  z dnia 26 listo-
pada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji
przedmiotowych dla paƒstwowych zak∏adów bud˝eto-
wych i gospodarstw pomocniczych paƒstwowych jed-
nostek bud˝etowych oraz okreÊlenia szczegó∏owych
zasad i trybu udzielania i rozliczania tych dotacji (Dz. U.
Nr 122, poz. 1334) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala si´ nast´pujàce stawki dotacji przed-
miotowych dla paƒstwowego zak∏adu bud˝e-
towego i gospodarstw pomocniczych paƒ-
stwowych jednostek bud˝etowych klasyfiko-

wanych w bud˝ecie paƒstwa wed∏ug cz´Êci
bud˝etowych:

1) Kultura fizyczna i sport — w wysokoÊci nieprzekra-
czajàcej 130 z∏ dziennie na jednà osob´ korzystajà-
cà z us∏ug w zakresie szkolenia sportowego, Êwiad-
czonych przy wykorzystaniu infrastruktury sporto-
wej przez paƒstwowy zak∏ad bud˝etowy „Central-
ny OÊrodek Sportu”;

2) SprawiedliwoÊç — w wysokoÊci 400 z∏ rocznie na
jednego nieletniego wdra˝anego do pracy spo∏ecz-
nie u˝ytecznej i przygotowywanego do zawodu
w warsztatach szkolnych prowadzonych w formie
gospodarstw pomocniczych przy zak∏adach po-
prawczych i schroniskach dla nieletnich;

3) Ârodowisko — w wysokoÊci nieprzekraczajàcej
100 z∏ rocznie w przeliczeniu na 1 ha powierzchni
b´dàcej w zarzàdzie parku narodowego, na której
ochron´ gospodarki leÊnej, rezerwatowej oraz
przyrody prowadzi gospodarstwo pomocnicze
przy parku narodowym.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski
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1926

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 16 grudnia 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla paƒstwowych zak∏a-
dów bud˝etowych i gospodarstw pomocniczych paƒstwowych jednostek bud˝etowych oraz okreÊlenia

szczegó∏owych zasad i trybu udzielania i rozliczania tych dotacji.

————————
1) Zmiany wymienionej  ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

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, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88,
poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102,
poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r.
Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, Nr 200, poz. 1685,
Nr 213, poz. 1802, Nr 214, poz. 1806 i Nr 216, poz. 1824.

1927

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 17 grudnia 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie dokonania przeniesieƒ dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnie-
nia i kwot wynagrodzeƒ okreÊlonych w ustawie bud˝etowej na rok 2002.

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerw-
ca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celne-
go, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 804) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
28 czerwca 2002 r. w sprawie dokonania przeniesieƒ
dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot
wynagrodzeƒ okreÊlonych w ustawie bud˝etowej na
rok 2002  (Dz. U. Nr 96, poz. 857) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przenosi si´ planowane wydatki bud˝etowe
z cz´Êci 70 — Generalny Inspektorat Celny do
cz´Êci 19 — Bud˝et, finanse publiczne i instytu-
cje finansowe w kwocie 11 359 tys. z∏.”;

2) za∏àczniki nr 2 i 3 do rozporzàdzenia otrzymujà
brzmienie okreÊlone odpowiednio w za∏àcznikach
nr 1 i 2 do niniejszego rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia, z mocà od dnia 1 lipca 2002 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 17 grudnia 2002 r. (poz. 1927)

Za∏àcznik nr 1

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUD˚ETOWYCH
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