
nych us∏ug telefonicznych zawiadamia o tym abonen-
ta, wraz z podaniem cennika us∏ug, oraz dostawc´
us∏ug zapewniajàcego temu abonentowi przy∏àczenie
do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej operato-
ra o znaczàcej pozycji rynkowej.

2. Preselekcja dla po∏àczeƒ telefonicznych nowo
oferowanych przez wybranego przez zlecenie prese-
lekcji dostawc´ us∏ug jest realizowana w terminie
7 dni od daty dor´czenia zawiadomienia, chyba ˝e
abonent z∏o˝y w tym terminie wniosek o wycofanie
zlecenia preselekcji do dostawcy us∏ug zapewniajàce-
go temu abonentowi przy∏àczenie do stacjonarnej pu-
blicznej sieci telefonicznej operatora o znaczàcej pozy-
cji rynkowej.

§ 15. W przypadku wydania przez Prezesa URTiP
decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 3 ustawy, do wy-
boru dostawcy publicznie dost´pnych us∏ug telefo-
nicznych przez abonenta b´dàcego stronà umowy
z dostawcà us∏ug zapewniajàcym przy∏àczenie do ru-
chomej publicznej sieci telefonicznej operatora o zna-
czàcej pozycji rynkowej stosuje si´ odpowiednio prze-
pisy § 9—14. 

Rozdzia∏ 6

Wniosek o interwencj´

§ 16. 1. Abonent publicznej sieci telefonicznej mo-
˝e w ka˝dym czasie wystàpiç do Prezesa URTiP, na
podstawie art. 192 ust. 1 pkt 5 ustawy, z wnioskiem
o interwencj´ w przypadku niezrealizowania albo re-
alizowania jego uprawnienia do zmiany przydzielone-

go numeru niezgodnie z przepisami ustawy, rozporzà-
dzenia lub wnioskiem abonenta.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do abo-
nenta publicznej sieci telefonicznej w zakresie upraw-
nienia do przeniesienia przydzielonego numeru w sie-
ci tego samego operatora i przy zmianie operatora
oraz do abonenta, o którym mowa w § 9 ust. 1, w za-
kresie wyboru dostawcy publicznie dost´pnych us∏ug
telefonicznych.

Rozdzia∏ 7

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 17. Abonent publicznej sieci telefonicznej, który
skorzysta∏ z prawa wyboru operatora realizujàcego
us∏ugi przez zlecenie preselekcji na podstawie przepi-
sów dotychczasowych, zachowuje posiadane upraw-
nienia. 

§ 18. W okresie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
rozporzàdzenia terminy, o których mowa w § 6 ust. 2
i § 7 ust. 1, wynoszà 14 dni.

§ 19. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Infrastruk-
tury z dnia 8 stycznia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych
warunków korzystania z uprawnieƒ przez abonentów
publicznej sieci telefonicznej (Dz. U. Nr 5, poz. 33
i Nr 101, poz. 1046).

§ 20. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Infrastruktury: K. Opawski

Dziennik Ustaw Nr 46 — 2972 — Poz. 438 i 439

439

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI1)

z dnia 18 marca 2005 r.

w sprawie warunków udzielania oraz sposobu przekazywania i wykorzystania dotacji przeznaczonej
dla jednostek uprawnionych

Na podstawie art. 100 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171,
poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki udzielania
oraz sposób przekazywania jednostkom samorzàdu
terytorialnego dotacji celowej przeznaczonej dla jed-
nostek uprawnionych, o których mowa w art. 81 ust. 5
pkt 1—6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo tele-

komunikacyjne, zwanych dalej „jednostkami upraw-
nionymi”, na finansowanie wydatków zwiàzanych ze
Êwiadczeniem us∏ugi przy∏àczenia do sieci w celu za-
pewnienia korzystania z us∏ugi szerokopasmowego
dost´pu do Internetu, zwanej dalej „dotacjà”, a tak˝e
sposób wykorzystania tej dotacji.

§ 2. 1. Dotacja jest udzielana wy∏àcznie na finanso-
wanie wydatków jednostki uprawnionej zwiàzanych
ze Êwiadczeniem us∏ugi przy∏àczenia tej jednostki do
publicznej sieci telekomunikacyjnej, umo˝liwiajàcej
korzystanie przez jednostk´ uprawnionà z us∏ugi sze-
rokopasmowego dost´pu do Internetu o przep∏ywno-
Êci ∏àcza nie ni˝szej ni˝ okreÊlona w rozporzàdzeniu
wydanym na podstawie art. 81 ust. 6 ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne, zwanej
dalej „us∏ugà przy∏àczenia do sieci”.

———————
1) Minister Nauki i Informatyzacji kieruje dzia∏em administra-

cji rzàdowej — informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Nauki i Informatyzacji (Dz. U. Nr 134,
poz. 1431).



2. Dotacja powinna pokrywaç cen´ us∏ugi przy∏à-
czenia do sieci okreÊlonà w umowie o Êwiadczenie
us∏ugi przy∏àczenia do sieci lub w umowie przed-
wst´pnej zawartej przez jednostk´ uprawnionà z do-
stawcà tej us∏ugi. 

3. Sposób technicznej realizacji us∏ugi przy∏àcze-
nia do sieci, w tym przep∏ywnoÊç ∏àcza, powinien za-
pewniç zaspokojenie uzasadnionych potrzeb danej
jednostki uprawnionej w zakresie dost´pu do Interne-
tu wynikajàcych z zadaƒ realizowanych przez t´ jed-
nostk´, z uwzgl´dnieniem istniejàcych technicznych
mo˝liwoÊci realizacji us∏ugi przy∏àczenia do sieci tej
jednostki oraz kosztów, które b´dzie ponosiç jednost-
ka uprawniona z tytu∏u korzystania z us∏ugi szeroko-
pasmowego dost´pu do Internetu, z wy∏àczeniem
opustów albo ulg przyznanych jednostce uprawnio-
nej.

4. Cena us∏ugi przy∏àczenia do sieci danej jednost-
ki uprawnionej okreÊlona dla wybranego, zgodnie
z ust. 3, sposobu technicznej realizacji us∏ugi przy∏à-
czenia do sieci:

1) powinna byç najni˝szà cenà takiej us∏ugi spoÊród
oferowanych przez dostawców us∏ugi dzia∏ajàcych
na obszarze gminy, w której ma siedzib´ jednost-
ka uprawniona, chyba ˝e dla tej ceny istniejà uza-
sadnione przyczyny, dla których koszty, ponoszo-
ne przez jednostk´ uprawnionà z tytu∏u korzysta-
nia z us∏ugi szerokopasmowego dost´pu do Inter-
netu, z wy∏àczeniem opustów albo ulg przyzna-
nych jednostce uprawnionej, b´dà wy˝sze ni˝ te
koszty, okreÊlone w ofercie innego dostawcy us∏u-
gi dzia∏ajàcego na tym obszarze;

2) nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 150 % Êredniej ceny tej
us∏ugi, okreÊlonej na podstawie cenników us∏ug
telekomunikacyjnych dostawców Êwiadczàcych
us∏ug´ przy∏àczenia do sieci na obszarze gminy,
w której ma siedzib´ jednostka uprawniona, chyba
˝e uzasadnione przyczyny wynikajàce z braku
technicznych mo˝liwoÊci Êwiadczenia us∏ugi przy-
∏àczenia do sieci spowodujà koniecznoÊç zwi´k-
szenia ceny us∏ugi przy∏àczenia do sieci jednostki
uprawnionej powy˝ej tej granicy.

5. Wykonanie us∏ugi przy∏àczenia do sieci powin-
no nastàpiç do koƒca roku, w którym udzielono dota-
cji, chyba ˝e uzasadnione przyczyny wynikajàce z bra-
ku technicznych mo˝liwoÊci Êwiadczenia us∏ugi przy-
∏àczenia do sieci uniemo˝liwiajà wykonanie tej us∏ugi
na rzecz jednostki uprawnionej w tym terminie.

6. W przypadku wystàpienia uzasadnionych przy-
czyn, o których mowa w ust. 4 i 5, jednostka uprawnio-
na informuje o tych przyczynach w∏aÊciwy organ,
okreÊlony w § 3 ust. 2.

§ 3. 1. OkreÊlenie kwoty dotacji nast´puje na pod-
stawie wniosku o finansowanie wydatków zwiàzanych
ze Êwiadczeniem us∏ugi przy∏àczenia do sieci, zwane-
go dalej „wnioskiem o finansowanie”, którego wzór
okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia, lub na pod-
stawie planu, o którym mowa w ust. 5.

2. Wniosek o finansowanie sk∏ada:

1) publiczna jednostka uprawniona — do organu wy-
konawczego jednostki samorzàdu terytorialnego
prowadzàcej t´ jednostk´ uprawnionà, z zastrze˝e-
niem ust. 7;

2) niepubliczna jednostka uprawniona — do organu
wykonawczego jednostki samorzàdu terytorialnego
prowadzàcej w∏aÊciwà dla tej jednostki uprawnionej
ewidencj´, o której mowa w art. 82 ustawy z dnia
7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703
i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141).

3. Do wniosku o finansowanie jednostka upraw-
niona do∏àcza:

1) orygina∏ lub poÊwiadczonà przez kierownika jed-
nostki uprawnionej kopi´:

a) umowy o Êwiadczenie us∏ugi przy∏àczenia do
sieci lub umowy przedwst´pnej zawartej z do-
stawcà tej us∏ugi,

b) zaÊwiadczenia o wpisie do ewidencji, o której
mowa w ust. 2 pkt 2, dotyczàcego niepublicznej
jednostki uprawnionej;

2) informacj´, o której mowa w § 2 ust. 6 — w przy-
padku wystàpienia uzasadnionych przyczyn, o któ-
rych mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 i ust. 5.

4. Wniosek o finansowanie sk∏ada si´ w terminie do
dnia 1 marca roku, w którym dotacja ma byç udzielona,
z zastrze˝eniem § 15. Wniosek o finansowanie z∏o˝ony
po tym terminie pozostawia si´ bez rozpoznania.

5. Organ wykonawczy jednostki samorzàdu teryto-
rialnego mo˝e przyjàç plan przy∏àczenia publicznych
jednostek uprawnionych do sieci w celu zapewnienia
korzystania z us∏ugi szerokopasmowego dost´pu do
Internetu, zwany dalej „planem”, w terminie nie póê-
niejszym ni˝ okreÊlony w ust. 4. 

6. Plan powinien:

1) obejmowaç okres nie krótszy ni˝ rok kalendarzowy;

2) zawieraç dane dotyczàce publicznych jednostek
uprawnionych prowadzonych przez t´ jednostk´
samorzàdu terytorialnego co najmniej w zakresie
okreÊlonym w cz´Êci B zbiorczego wniosku o udzie-
lenie dotacji, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1;

3) uwzgl´dniaç warunki udzielenia dotacji, okreÊlone
w § 2.

7. Publiczna jednostka uprawniona, która zosta∏a
uwzgl´dniona w planie, nie sk∏ada wniosku o finanso-
wanie. 

§ 4. 1. W terminie miesiàca od dnia, w którym
up∏ynà∏ termin, o którym mowa w § 3 ust. 4, organ wy-
konawczy jednostki samorzàdu terytorialnego, do któ-
rego z∏o˝ono wniosek o finansowanie, dokonuje jego
sprawdzenia pod wzgl´dem:

1) rachunkowym;

2) kompletnoÊci i poprawnoÊci danych zawartych we
wniosku;
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3) zgodnoÊci danych zawartych we wniosku z dany-
mi zawartymi w za∏àcznikach do wniosku;

4) zgodnoÊci danych zawartych we wniosku z warun-
kami udzielenia dotacji okreÊlonymi w § 2.

2. W przypadku stwierdzenia we wniosku o finan-
sowanie uchybieƒ w zakresie okreÊlonym w ust. 1,
jednostk´ uprawnionà niezw∏ocznie wzywa si´ do ich
usuni´cia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwa-
nia. Nieusuni´cie uchybieƒ w tym terminie powoduje
pozostawienie wniosku bez rozpoznania, o czym
w wezwaniu poucza si´ jednostk´ uprawnionà.

§ 5. 1. W terminie 14 dni od dnia up∏ywu terminu do
dokonania sprawdzenia wniosku o finansowanie organ
wykonawczy jednostki samorzàdu terytorialnego:

1) sporzàdza zbiorczy wniosek o udzielenie dotacji,
z uwzgl´dnieniem podzia∏u na poszczególne jed-
nostki uprawnione, zgodnie z wzorem okreÊlonym
w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia, zwany dalej
„zbiorczym wnioskiem o udzielenie dotacji”, na
podstawie danych zawartych we wnioskach o fi-
nansowanie oraz danych zawartych w planie —
w przypadku jego przyj´cia zgodnie z § 3 ust. 5;

2) przekazuje zbiorczy wniosek o udzielenie dotacji
do w∏aÊciwego miejscowo wojewody. 

2. Wraz ze zbiorczym wnioskiem o udzielenie dota-
cji organ wykonawczy jednostki samorzàdu terytorial-
nego przekazuje wojewodzie:

1) wnioski o finansowanie z∏o˝one przez jednostki
uprawnione;

2) plan — w przypadku jego przyj´cia.

§ 6. 1. W∏aÊciwy miejscowo wojewoda w terminie
1 miesiàca od dnia otrzymania zbiorczego wniosku
o udzielenie dotacji dokonuje jego:

1) sprawdzenia — przepis § 4 stosuje si´ odpowiednio;

2) oceny.

2. Ocena zbiorczego wniosku o udzielenie dotacji
polega na przypisaniu temu wnioskowi wartoÊci licz-
bowej b´dàcej sumà punktów uzyskanych za spe∏nie-
nie ka˝dego ze szczegó∏owych kryteriów oceny, zwa-
nej dalej „ocenà zbiorczà”. Szczegó∏owe kryteria oce-
ny zbiorczego wniosku o udzielenie dotacji wraz
z przypisanà tym kryteriom liczbà punktów okreÊla za-
∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 7. W terminie 14 dni od dnia up∏ywu terminu,
o którym mowa w § 6 ust. 1, wojewoda:

1) na podstawie danych zawartych w otrzymanych
zbiorczych wnioskach o udzielenie dotacji, sporzà-
dza zestawienie zbiorczych wniosków o udzielenie
dotacji, które uzyska∏y nie mniej ni˝ 1 punkt oceny
zbiorczej, uporzàdkowane wed∏ug malejàcej liczby
punktów oceny zbiorczej, zwane dalej „zestawie-
niem wniosków kwalifikowanych”, zgodnie z wzo-
rem okreÊlonym w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdze-
nia;

2) przekazuje:

a) zestawienie wniosków kwalifikowanych — mi-
nistrowi w∏aÊciwemu do spraw informatyzacji;

b) wyciàg z zestawienia wniosków kwalifikowa-
nych zawierajàcy ocen´ zbiorczà zbiorczego
wniosku o udzielenie dotacji przekazanego
przez organ wykonawczy w∏aÊciwej jednostki
samorzàdu terytorialnego — organowi wyko-
nawczemu tej jednostki.

§ 8. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw informatyzacji,
na podstawie otrzymanych zestawieƒ wniosków kwa-
lifikowanych, nie póêniej ni˝ w terminie 30 dni od
otrzymania zestawieƒ, sporzàdza plan podzia∏u Êrod-
ków z rezerwy celowej na udzielenie dotacji przezna-
czonej dla jednostek uprawnionych, zwany dalej „pla-
nem podzia∏u”, okreÊlajàcy:

1) kwoty Êrodków finansowych, które majà byç przeka-
zane wojewodom w celu udzielenia jednostkom sa-
morzàdu terytorialnego dotacji zgodnie z § 10 ust. 2;

2) kolejnoÊç przekazywania wojewodom Êrodków,
o których mowa w pkt 1.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw informatyzacji spo-
rzàdza plan podzia∏u z uwzgl´dnieniem poszczegól-
nych wojewodów, majàc na uwadze, aby:

1) kwota Êrodków przydzielonych wojewodzie odpo-
wiada∏a kwocie okreÊlonej w przekazanym przez te-
go wojewod´ zestawieniu wniosków kwalifikowa-
nych, z tym ˝e gdy ∏àczna kwota Êrodków, zawarta
we wszystkich zestawieniach wniosków kwalifiko-
wanych, przewy˝szy kwot´ Êrodków z rezerwy celo-
wej na udzielenie dotacji przeznaczonej dla jedno-
stek uprawnionych, to kwota Êrodków okreÊlonych
w zestawieniach wniosków kwalifikowanych prze-
kazanych przez poszczególnych wojewodów podle-
ga zmniejszeniu proporcjonalnie do udzia∏u, jaki
ma w ∏àcznej kwocie wszystkich zestawieƒ kwota
zawarta w przekazanym przez danego wojewod´
zestawieniu wniosków kwalifikowanych;

2) kolejnoÊç przekazywania Êrodków odpowiada∏a
malejàcej sumie punktów ocen zbiorczych wynika-
jàcej z poszczególnych zestawieƒ wniosków kwali-
fikowanych.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw informatyzacji nie-
zw∏ocznie po sporzàdzeniu planu podzia∏u przekazuje:

1) wyciàg z planu podzia∏u zawierajàcy kwot´ Êrod-
ków przydzielonych wojewodzie — w∏aÊciwemu
wojewodzie; 

2) plan podzia∏u — ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
finansów publicznych.

§ 9. 1. Wojewoda niezw∏ocznie po otrzymaniu wy-
ciàgu z planu podzia∏u sporzàdza wniosek o urucho-
mienie Êrodków z rezerwy celowej w kwocie przewi-
dzianej w wyciàgu z planu podzia∏u i przekazuje ten
wniosek ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów
publicznych.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1,
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oraz planu podzia∏u dokonuje zwi´kszenia wydatków
w bud˝ecie wojewody.

§ 10. 1. Wojewoda, z uwzgl´dnieniem ust. 2, nie-
zw∏ocznie po zwi´kszeniu planu wydatków, o którym
mowa w § 9 ust. 2:

1) dokonuje podzia∏u otrzymanej kwoty dotacji po-
mi´dzy te jednostki samorzàdu terytorialnego,
których zbiorcze wnioski o udzielenie dotacji,
zgodnie z § 7 pkt 1, zosta∏y uwzgl´dnione w zesta-
wieniu wniosków kwalifikowanych;

2) udziela na podstawie umowy zawartej z jednostkà
samorzàdu terytorialnego dotacji tej jednostce
w wysokoÊci wnioskowanej kwoty dotacji zamiesz-
czonej w zbiorczym wniosku o udzielenie dotacji.

2. Dotacji udziela si´, w granicach otrzymanej kwo-
ty, z przeznaczeniem na rozdysponowanie pomi´dzy
jednostki uprawnione w celu finansowania wydatków
zwiàzanych z us∏ugà przy∏àczenia do sieci, tym jed-
nostkom samorzàdu terytorialnego, których zbiorcze
wnioski o udzielenie dotacji posiadajà kolejno najwy˝-
szà ocen´ zbiorczà. W przypadku równej liczby punk-
tów oceny zbiorczej, dotacji udziela si´ wed∏ug kolej-
noÊci z∏o˝enia zbiorczego wniosku o udzielenie dotacji.

§ 11. 1. Niezw∏ocznie po otrzymaniu kwoty dotacji,
o której mowa w § 10, organ wykonawczy jednostki
samorzàdu terytorialnego, zgodnie z ust. 2—5, rozdy-
sponowuje pomi´dzy jednostki uprawnione otrzyma-
nà kwot´ dotacji wed∏ug kolejnoÊci daty wp∏ywu
wniosków o finansowanie oraz daty przyj´cia planu.

2. W odniesieniu do jednostek uprawnionych pro-
wadzonych w formie jednostki bud˝etowej, organ wy-
konawczy jednostki samorzàdu terytorialnego doko-
nuje zwi´kszenia planu wydatków tej jednostki o kwo-
t´ zawartà we wniosku o finansowanie albo wynikajà-
cà z planu, przyj´tego zgodnie z § 3 ust. 5.

3. W odniesieniu do jednostek uprawnionych in-
nych ni˝ jednostki uprawnione, o których mowa
w ust. 2, organ wykonawczy jednostki samorzàdu te-
rytorialnego:

1) dokonuje podzia∏u kwoty dotacji pomi´dzy jed-
nostki uprawnione zgodnie z ust. 4;

2) zawiera z jednostkà uprawnionà umow´ o udziele-
nie dotacji.

4. Dotacji udziela si´, w granicach otrzymanych
Êrodków, z zachowaniem warunków okreÊlonych
w § 2, w kwocie wynikajàcej z wniosku o finansowa-
nie albo z planu, przyj´tego zgodnie z § 3 ust. 5. 

5. Umowa o udzielenie dotacji, o której mowa
w ust. 3 pkt 2, okreÊla w szczególnoÊci:

1) opis podlegajàcych finansowaniu w ramach udzie-
lonej dotacji, wydatków zwiàzanych ze Êwiadcze-
niem us∏ugi przy∏àczenia do sieci zgodny z opisem
zawartym we wniosku o finansowanie albo z pla-
nem, przyj´tym zgodnie z § 3 ust. 5;

2) termin wykorzystania dotacji;

3) termin z∏o˝enia sprawozdania z wykorzystania do-
tacji;

4) wysokoÊç dotacji.

§ 12. Udzielona dotacja:

1) powinna zostaç przekazana w sposób umo˝liwia-
jàcy terminowe wykorzystanie przez jednostki
uprawnione przyznanych w jej ramach Êrodków;

2) mo˝e byç wykorzystana przez jednostk´ uprawnio-
nà wy∏àcznie na pokrycie wydatków tej jednostki,
o których mowa w § 2 ust. 1.

§ 13. 1. Jednostka uprawniona, o której mowa
w § 11 ust. 3, w terminie okreÊlonym w umowie
o udzielenie dotacji, jednak nie póêniej ni˝ 7 dni przed
up∏ywem terminu, o którym mowa w ust. 2, przekazu-
je organowi wykonawczemu w∏aÊciwej jednostki sa-
morzàdu terytorialnego sprawozdanie z wykorzysta-
nia dotacji, którego wzór okreÊla za∏àcznik nr 5 do roz-
porzàdzenia. Do sprawozdania do∏àcza si´ kopi´ do-
wodu dokumentujàcego wykorzystanie dotacji zgod-
nie z § 12 pkt 2 oraz kopi´ umowy o Êwiadczenie us∏u-
gi przy∏àczenia do sieci. 

2. Organ wykonawczy jednostki samorzàdu teryto-
rialnego sporzàdza i przekazuje wojewodzie zbiorcze ze-
stawienie wykorzystania dotacji przez jednostki upraw-
nione, w terminie, o którym mowa w art. 93 ust. 1 usta-
wy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z póên. zm.2)).

3. Wojewoda sporzàdza i przekazuje ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw informatyzacji zbiorcze zesta-
wienie wykorzystania dotacji przez jednostki samorzà-
du terytorialnego, w terminie 30 dni od otrzymania
zbiorczych zestawieƒ wykorzystania dotacji od jedno-
stek samorzàdu terytorialnego.

4. Wzór zbiorczego zestawienia wykorzystania do-
tacji, o którym mowa w ust. 2 i 3, okreÊla za∏àcznik
nr 6 do rozporzàdzenia.

§ 14. Wzory wniosków, o których mowa w § 3
ust. 1 i § 5 ust. 1 pkt 1, zestawieƒ, o których mowa
w § 7 pkt 1 i § 13 ust. 2 i 3, oraz sprawozdania, o któ-
rym mowa w § 13 ust. 1, mogà byç udost´pniane na
stronie internetowej urz´du obs∏ugujàcego ministra
w∏aÊciwego do spraw informatyzacji oraz w siedzi-
bach urz´dów wojewódzkich.

§ 15. W roku 2005 termin, o którym mowa w § 3
ust. 4, ustala si´ na dzieƒ 15 kwietnia.

§ 16. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Nauki i Informatyzacji: M. Kleiber

Dziennik Ustaw Nr 46 — 2975 — Poz. 439

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65,
poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189,
poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890,
Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135
i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Nauki i Informatyzacji
z dnia 18 marca 2005 r. (poz. 439)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O FINANSOWANIE
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR ZBIORCZEGO WNIOSKU O UDZIELENIE DOTACJI
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Za∏àcznik nr 3

SZCZEGÓ¸OWE KRYTERIA OCENY ZBIORCZEGO WNIOSKU O UDZIELENIE DOTACJI
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR ZESTAWIENIA WNIOSKÓW KWALIFIKOWANYCH
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Za∏àcznik nr 5

WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKORZYSTANIA DOTACJI
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Za∏àcznik nr 6

WZÓR ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA WYKORZYSTANIA DOTACJI
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