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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 1 grudnia 2006 r. 

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków uzyskiwania dofinansowania
realizacji zadaƒ z zakresu kultury, trybu sk∏adania wniosków oraz przekazywania Êrodków

z Funduszu Promocji Kultury

Na podstawie art. 47e ust. 5 ustawy z dnia 29 lip-
ca 1992 r. o grach i zak∏adach wzajemnych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r.
Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Kultury z dnia
28 stycznia 2005 r. w sprawie szczegó∏owych warun-
ków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadaƒ z za-
kresu kultury, trybu sk∏adania wniosków oraz przeka-
zywania Êrodków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U.
Nr 24, poz. 200 oraz z 2006 r. Nr 169, poz. 1210) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wnioskodawcach — rozumie si´ przez to, z za-
strze˝eniem § 4 ust. 3, podmioty ubiegajàce
si´ o dofinansowanie, realizowanych w ra-
mach poszczególnych programów, zadaƒ ze
Êrodków: paƒstwowe i samorzàdowe instytu-
cje kultury, paƒstwowe instytucje filmowe,
archiwa, publiczne i niepubliczne szko∏y arty-
styczne, placówki zapewniajàce opiek´ i wy-
chowanie uczniom szkó∏ artystycznych
w okresie pobierania nauki poza miejscem
sta∏ego zamieszkania, uczelnie publiczne
i uczelnie niepubliczne, jednostki badawczo-
-rozwojowe nadzorowane przez ministra, jed-
nostki samorzàdu terytorialnego, stowarzy-
szenia, fundacje i inne podmioty niezaliczane
do sektora finansów publicznych prowadzàce
dzia∏alnoÊç w dziedzinie kultury oraz osoby fi-
zyczne.”;

2) w § 3:

a) ust. 1a i 1b otrzymujà brzmienie:

„1a. Wnioski o udzielenie dofinansowania sk∏a-
da si´ w terminach do dnia: 10 stycznia,
10 kwietnia i 10 wrzeÊnia roku, w którym
ma byç ono udzielone.

1b. Wnioski, o których mowa w ust. 1, b´dà
rozpatrywane w terminie 2 miesi´cy od
dnia zakoƒczenia naboru wniosków, okreÊ-
lonego w ust. 1a.”,

b) po ust. 1b dodaje si´ ust. 1c w brzmieniu:

„1c. Minister mo˝e og∏osiç dodatkowy termin
naboru wniosków.”;

3) w § 9b ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku stwierdzenia wykorzystania
Êrodków niezgodnie z przeznaczeniem, pobra-
nia nienale˝nie lub pobrania w nadmiernej
wysokoÊci stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z póên. zm.2)) w za-
kresie dotyczàcym dotacji udzielanych z bu-
d˝etu paƒstwa.”.

§ 2. Wnioski z∏o˝one do dnia 15 listopada 2006 r.
zostanà rozpatrzone w terminie do dnia 16 grudnia
2006 r.

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

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
K. M. Ujazdowski

———————
1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — kultura i ochrona dziedzic-
twa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 131, poz. 911).

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

z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187,
poz. 1381.


