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§ 7. 1. Kwot´, o której mowa w § 2 pkt 5, rozdziela
si´ mi´dzy powiaty, w których kwota planowanych
dochodów powiatu na 2006 r. jest ni˝sza od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2005 r.
2. Kwot´ planowanych dochodów powiatu na
2006 r. stanowi suma dochodów z tytu∏u subwencji
wyrównawczej i poszczególnych kwot subwencji równowa˝àcej, o których mowa w § 2 pkt 1, 3 i 4, pomniejszona o ustalonà wp∏at´ do bud˝etu paƒstwa.
3. Kwot´ planowanych dochodów powiatu na
2005 r. stanowi suma dochodów z tytu∏u subwencji
wyrównawczej i subwencji równowa˝àcej, zmniejszonej o kwot´, o której mowa § 2 pkt 2 rozporzàdzenia
Ministra Finansów z dnia 29 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie sposobu podzia∏u cz´Êci równowa˝àcej subwencji
ogólnej dla powiatów na rok 2005 (Dz. U. Nr 214,
poz. 2170), pomniejszona o planowanà wp∏at´ do bud˝etu paƒstwa.
4. WysokoÊç nale˝nej powiatowi kwoty stanowi
iloczyn kwoty, o której mowa w § 2 pkt 5, i wspó∏czynnika udzia∏u ujemnej ró˝nicy dochodów powiatu w sumie ujemnych ró˝nic dochodów powiatów.

Poz. 1622 i 1623

wiatów, obliczony do dziesiàtego miejsca po przecinku, ustala si´ w nast´pujàcy sposób:
1) dla ka˝dego powiatu oblicza si´ ujemnà ró˝nic´
pomi´dzy dochodami, o których mowa w ust. 2
i 3;
2) ustala si´ kwot´ sumy ujemnych ró˝nic, o których
mowa w pkt 1;
3) ustala si´ wspó∏czynnik udzia∏u ujemnej ró˝nicy
dochodów powiatu w sumie ujemnych ró˝nic dochodów powiatów, jako iloraz kwot, o których mowa w pkt 1 i 2.
6. Planowane na 2005 r. dochody powiatu ustala
si´ na podstawie informacji przekazanych zgodnie
z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy.
§ 8. Cz´Êç równowa˝àca subwencji ogólnej dla danego powiatu stanowi sum´ kwot obliczonych zgodnie z § 3—7.
§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

5. Wspó∏czynnik udzia∏u ujemnej ró˝nicy dochodów powiatu w sumie ujemnych ró˝nic dochodów po-

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 29 wrzeÊnia 2005 r.
w sprawie podzia∏u cz´Êci regionalnej subwencji ogólnej dla województw na rok 2006
Na podstawie art. 25 ust. 9 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) zarzàdza si´, co
nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób podzia∏u na
2006 r. kwoty stanowiàcej 30 % cz´Êci regionalnej
subwencji ogólnej dla województw, o której mowa
w art. 25 ust. 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego, zwanej
dalej „ustawà”.
§ 2. Z kwoty cz´Êci regionalnej subwencji ogólnej,
o której mowa w art. 25 ust. 8 ustawy, wydziela si´
kwoty w wysokoÊci:

2) 50 % — której podzia∏u dokonuje si´ na zasadach
okreÊlonych w § 4.
§ 3. 1. Kwot´, o której mowa w § 2 pkt 1, rozdziela
si´ mi´dzy województwa w zale˝noÊci od wysokoÊci
wydatków bie˝àcych poniesionych w 2004 r. na regionalne kolejowe przewozy pasa˝erskie.
2. WysokoÊç nale˝nej województwu kwoty ustala
si´ jako iloczyn kwoty cz´Êci regionalnej subwencji
ogólnej, o której mowa w § 2 pkt 1, i wspó∏czynnika
udzia∏u wydatków bie˝àcych województwa na regionalne kolejowe przewozy pasa˝erskie, wyliczonego
zgodnie z ust. 3.

1) 50 % — której podzia∏u dokonuje si´ na zasadach
okreÊlonych w § 3;
———————

3. Wspó∏czynnik udzia∏u wydatków bie˝àcych województwa na regionalne kolejowe przewozy pasa˝erskie, obliczony z dok∏adnoÊcià do dziesiàtego miejsca
po przecinku, ustala si´ w nast´pujàcy sposób:

Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

1) na podstawie sprawozdaƒ za 2004 r., sporzàdzonych przez województwo na mocy odr´bnych
przepisów, ustala si´ wydatki bie˝àce poniesione
na regionalne kolejowe przewozy pasa˝erskie;

1)

Dziennik Ustaw Nr 194

— 12114 —

2) oblicza si´ sum´ wydatków, o których mowa w pkt 1,
wszystkich województw;
3) dla danego województwa oblicza si´ wspó∏czynnik
udzia∏u jako iloraz wydatków bie˝àcych na regionalne kolejowe przewozy pasa˝erskie województwa i sumy wydatków, o której mowa w pkt 2.
§ 4. 1. Kwot´, o której mowa w § 2 pkt 2, rozdziela
si´ mi´dzy województwa, w których dochody szacowane sà ni˝sze od dochodów bazowych.
2. Przez dochody bazowe województwa rozumie
si´ ∏àczne dochody na 2005 r., o których województwo
zosta∏o poinformowane zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2
ustawy, z tytu∏u:
1) cz´Êci wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,
2) cz´Êci regionalnej subwencji ogólnej dla województw, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
— pomniejszone o ustalonà na 2005 r. wp∏at´, o której mowa w art. 31 ustawy.
3. Przez dochody szacowane województwa rozumie si´ ustalone na 2006 r. ∏àczne dochody z tytu∏u:
1) cz´Êci wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,
2) kwot wchodzàcych w sk∏ad cz´Êci regionalnej subwencji ogólnej dla województw, o których mowa
w art. 25 ust. 2, 4 i 6 ustawy oraz w § 2 pkt 1
— pomniejszone o ustalonà na 2006 r. wp∏at´, o której mowa w art. 31 ustawy.

Poz. 1623 i 1624

1) oblicza si´ dla danego województwa ró˝nic´ mi´dzy dochodami bazowymi a dochodami szacowanymi;
2) oblicza si´, z dok∏adnoÊcià do dziesiàtego miejsca
po przecinku, wspó∏czynnik udzia∏u dodatniej ró˝nicy dla danego województwa w ∏àcznej kwocie
dodatnich ró˝nic dla wszystkich województw;
3) wspó∏czynnik udzia∏u, obliczony w sposób okreÊlony w pkt 2, mno˝y si´ przez kwot´ cz´Êci regionalnej subwencji ogólnej dla województw, o której
mowa w § 2 pkt 2;
4) je˝eli kwota obliczona w sposób okreÊlony w pkt 3
jest wy˝sza od ró˝nicy mi´dzy dochodami bazowymi a dochodami szacowanymi województwa —
wysokoÊç nale˝nej województwu kwoty jest równa ró˝nicy obliczonej dla województwa w sposób
okreÊlony w pkt 1, a nadwy˝k´ Êrodków dzieli si´
pomi´dzy wszystkie województwa w sposób okreÊlony w § 3;
5) je˝eli kwota obliczona w sposób okreÊlony
w pkt 3 jest ni˝sza od ró˝nicy mi´dzy dochodami
bazowymi a dochodami szacowanymi województwa — wysokoÊç nale˝nej województwu kwoty
jest równa kwocie obliczonej w sposób okreÊlony
w pkt 3.
§ 5. Kwota dla danego województwa na 2006 r.
z tytu∏u cz´Êci regionalnej subwencji ogólnej, o której
mowa w art. 25 ust. 8 ustawy, stanowi sum´ kwot obliczonych zgodnie z § 3 i 4.
§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

4. WysokoÊç nale˝nej województwu kwoty, o której mowa w § 2 pkt 2, ustala si´ w nast´pujàcy sposób:

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 27 wrzeÊnia 2005 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków w zakresie wykszta∏cenia, kwalifikacji zawodowych
oraz sta˝u s∏u˝by, jakim powinien odpowiadaç funkcjonariusz Stra˝y Granicznej
na okreÊlonym stanowisku s∏u˝bowym
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2002 r.
———————
1)

Nr 171, poz. 1399, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19,
poz. 164).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070,
Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800,
Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.

