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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 kwietnia 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia zakresu zadaƒ w dziedzinie kultury obj´tych mecenatem
paƒstwa oraz szczegó∏owych zasad i trybu udzielania jednostkom samorzàdu terytorialnego dotacji na te za-
dania i dotacji celowych na dofinansowanie bie˝àcych zadaƒ w∏asnych, zwiàzanych z prowadzeniem instytu-

cji kultury, przej´tych w dniu 1 stycznia 1999 r.

Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 21 stycz-
nia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych
z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U.

Nr 12, poz. 136, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1323 oraz
z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1802) zarzàdza
si´, co nast´puje:
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§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 9 ma-
ja 2000 r. w sprawie okreÊlenia zakresu zadaƒ w dzie-
dzinie kultury obj´tych mecenatem paƒstwa oraz
szczegó∏owych zasad i trybu udzielania jednostkom sa-
morzàdu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji
celowych na dofinansowanie bie˝àcych zadaƒ w∏a-
snych, zwiàzanych z prowadzeniem instytucji kultury,
przej´tych w dniu 1 stycznia 1999 r. (Dz. U. Nr 40,
poz. 463) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wnioskowana przez wojewod´ dotacja nie mo-

˝e przekroczyç wysokoÊci ∏àcznych Êrodków dla
poszczególnych jednostek samorzàdu teryto-
rialnego z obszaru województwa, przeznaczo-
nych w roku poprzednim na dofinansowanie
zadaƒ, o których mowa w § 1 pkt 1, zmienio-
nych o wskaênik odpowiadajàcy zmianie wiel-
koÊci Êrodków okreÊlonych na ten cel w usta-
wie bud˝etowej na dany rok, z zastrze˝eniem
§ 4a.”;

2) po § 4 dodaje si´ § 4a w brzmieniu:
„§ 4a. 1. W 2002 r. wnioskowana przez wojewod´

dotacja nie mo˝e przekroczyç wielkoÊci
ustalonej zgodnie z § 2 ust. 3, pomniejszo-
nej o 3%.

2. Minister dokonuje podzia∏u 3% kwoty
okreÊlonej w ustawie bud˝etowej na dofi-

nansowanie zadaƒ w∏asnych jednostek
samorzàdu terytorialnego, zwiàzanych
z prowadzeniem instytucji kultury przej´-
tych z dniem 1 stycznia 1999 r., uwzgl´d-
niajàc zmiany organizacyjne w instytu-
cjach kultury.

3. Minister, w terminie, o którym mowa
w § 2 ust. 4, zawiadamia wojewod´ i mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw finansów pu-
blicznych o dokonanym podziale kwot do-
tacji, o których mowa w ust. 2.

4. Wojewoda przedstawia ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw finansów publicznych
wniosek o dokonanie odpowiednich
zmian w bud˝ecie paƒstwa, obejmujàcy
kwoty, o których mowa w ust. 3 i w § 2
ust. 4.

5. Wojewoda, przedstawiajàc ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw finansów publicz-
nych wniosek, o którym mowa w § 2
ust. 5, uwzgl´dnia równie˝ kwoty dotacji,
o których mowa w ust. 3.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller


