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trudnione w S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojskowego ani
w S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego, przekazuje si´ Szefowi S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego.
§ 8. OÊwiadczenia wraz z aktami post´powaƒ weryfikacyjnych archiwizuje si´ w trybie okreÊlonym dla
informacji niejawnych w przepisach o ochronie infor-
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macji niejawnych, o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach oraz o ochronie danych osobowych.
§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie planów finansowych zadaƒ z zakresu administracji rzàdowej oraz innych zadaƒ zleconych
jednostkom samorzàdu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych
i przekazywania pobranych dochodów zwiàzanych z realizacjà tych zadaƒ
Na podstawie art. 186 ust. 7 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r.
Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarzàdza si´, co nast´puje:

5) planie finansowym — rozumie si´ przez to plan finansowy zadaƒ z zakresu administracji rzàdowej
oraz innych zadaƒ zleconych jednostce samorzàdu
terytorialnego ustawami, o którym mowa w art. 186
ust. 1 pkt 3 ustawy;

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) szczegó∏owy sposób, tryb i terminy opracowania
planów finansowych zadaƒ z zakresu administracji
rzàdowej oraz innych zadaƒ zleconych odr´bnymi
ustawami jednostkom samorzàdu terytorialnego;
2) tryb przekazywania do jednostek samorzàdu terytorialnego dotacji celowych na realizacj´ zadaƒ
z zakresu administracji rzàdowej oraz zadaƒ zleconych odr´bnymi ustawami;
3) tryb i terminy przekazywania przez jednostki samorzàdu terytorialnego pobranych dochodów
zwiàzanych z realizacjà zadaƒ z zakresu administracji rzàdowej oraz innych zadaƒ zleconych odr´bnymi ustawami.

6) dzia∏ach, rozdzia∏ach i paragrafach — rozumie si´
przez to dzia∏y, rozdzia∏y i paragrafy okreÊlone
w rozporzàdzeniu Ministra Finansów, wydanym
na podstawie art. 16 ust. 4 pkt 1 ustawy.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;
2) jednostce samorzàdu terytorialnego — rozumie si´
przez to odpowiednio: gmin´, powiat oraz samorzàd województwa, realizujàce zadania z zakresu
administracji rzàdowej oraz inne zadania zlecone
tym jednostkom na podstawie odr´bnych ustaw;
3) jednostkach organizacyjnych — rozumie si´ przez
to jednostki organizacyjne jednostki samorzàdu
terytorialnego oraz inne podleg∏e jej jednostki,
które realizujà zadania z zakresu administracji rzàdowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorzàdu terytorialnego ustawami;
4) dysponentach cz´Êci bud˝etowej — rozumie si´
przez to dysponentów tych cz´Êci, o których mowa
w art. 103 ust. 4 ustawy, w których zaplanowane
zosta∏y dotacje celowe dla jednostek samorzàdu
terytorialnego na zadania z zakresu administracji
rzàdowej oraz na inne zadania zlecone tym jednostkom ustawami, a tak˝e dochody zwiàzane
z realizacjà tych zadaƒ;

§ 3. 1. Dysponenci cz´Êci bud˝etowych ujmujà
w projekcie swojego bud˝etu, we w∏aÊciwych dzia∏ach, rozdzia∏ach i paragrafach, kwoty:
1) dotacji celowych na realizacj´ zadaƒ z zakresu administracji rzàdowej oraz innych zadaƒ zleconych
ustawami;
2) dochodów, które podlegajà przekazaniu do bud˝etu paƒstwa, zwiàzanych z realizacjà zadaƒ, o których mowa w pkt 1.
2. Kwoty dotacji celowych okreÊlane sà przez dysponentów cz´Êci bud˝etowych wed∏ug zasad przyj´tych w bud˝ecie paƒstwa do okreÊlenia wydatków podobnego rodzaju, o ile odr´bne przepisy nie stanowià
inaczej.
3. Dysponenci cz´Êci bud˝etowych dokonujà podzia∏u kwot dotacji celowych oraz kwot dochodów,
o których mowa w ust. 1, i przekazujà jednostce samorzàdu terytorialnego informacje o kwotach wynikajàcych z podzia∏u, w terminie do dnia 25 paêdziernika roku poprzedzajàcego rok, na który opracowywana jest
ustawa bud˝etowa i uchwa∏a bud˝etowa.
4. W terminie 21 dni od dnia og∏oszenia ustawy bud˝etowej na dany rok dysponenci cz´Êci bud˝etowych
przekazujà jednostce samorzàdu terytorialnego informacje o kwotach dotacji celowych i kwotach dochodów, wynikajàcych z podzia∏u kwot okreÊlonych w ustawie bud˝etowej i uj´tych w uk∏adzie wykonawczym bud˝etu, o którym mowa w art. 128 ust. 1 i 2 ustawy.
5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, dysponenci cz´Êci bud˝etowych przekazujà w szczegó∏owoÊci: dzia∏, rozdzia∏, paragraf.
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§ 4. 1. Jednostka samorzàdu terytorialnego, po poinformowaniu jej w terminie okreÊlonym w § 3 ust. 3
o kwotach dotacji celowych, planuje je w projekcie
swojego bud˝etu jako dochody i w tej samej wysokoÊci planuje wydatki w szczegó∏owoÊci nie mniejszej
ni˝ okreÊlona w art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy.
2. Zarzàd jednostki samorzàdu terytorialnego
opracowuje projekt planu finansowego, przyjmujàc jako podstaw´ do tego planu kwoty dotacji celowych
i kwoty dochodów okreÊlone w informacjach, o których mowa w § 3 ust. 3.
3. Projekt planu finansowego, o którym mowa
w ust. 2, obejmuje kwoty:
1) dochodów z tytu∏u przyznanych z bud˝etu paƒstwa
dotacji celowych na realizacj´ zadaƒ, o których
mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, w pe∏nej szczegó∏owoÊci
klasyfikacji dochodów;
2) wydatków — w uk∏adzie dzia∏, rozdzia∏ klasyfikacji
wydatków, z wyodr´bnieniem:
a) wydatków bie˝àcych, w tym w szczególnoÊci
wynagrodzeƒ i pochodnych od wynagrodzeƒ,
b) wydatków majàtkowych;
3) dochodów, zwiàzanych z realizacjà zadaƒ, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, w szczegó∏owoÊci:
dzia∏, rozdzia∏ i paragraf, w podziale na dochody,
które podlegajà przekazaniu do bud˝etu paƒstwa,
oraz — o ile odr´bne przepisy tak stanowià —
na dochody jednostki samorzàdu terytorialnego.
4. Zarzàd jednostki samorzàdu terytorialnego,
w terminie 7 dni od dnia przekazania organowi stanowiàcemu tej jednostki projektu uchwa∏y bud˝etowej,
przekazuje jednostkom organizacyjnym — w szczegó∏owoÊci okreÊlonej w ust. 3 — wynikajàce z projektu
planu finansowego, informacje o:
1) projektowanych kwotach wydatków na realizacj´
poszczególnych zadaƒ, o których mowa w § 3
ust. 1 pkt 1;
2) projektowanej kwocie dochodów zwiàzanych z realizacjà zadaƒ, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.
5. W terminie 21 dni od dnia uchwalenia uchwa∏y
bud˝etowej zarzàd jednostki samorzàdu terytorialnego opracowuje plan finansowy i informuje o kwotach
z niego wynikajàcych jednostki organizacyjne.
§ 5. 1. Jednostka organizacyjna opracowuje w zakresie swojej w∏aÊciwoÊci projekt planu finansowego
w szczegó∏owoÊci: dzia∏, rozdzia∏, paragraf klasyfikacji
dochodów i wydatków — z uwzgl´dnieniem êród∏a
powstania dochodów — i przekazuje zarzàdowi jednostki samorzàdu terytorialnego w terminie 30 dni
od dnia otrzymania informacji, o których mowa w § 4
ust. 4, nie póêniej jednak ni˝ do dnia 22 grudnia roku
poprzedzajàcego rok, na który opracowywany jest
plan finansowy.
2. Zarzàd jednostki samorzàdu terytorialnego weryfikuje otrzymane projekty planów finansowych
pod wzgl´dem ich zgodnoÊci z projektem uchwa∏y bud˝etowej i w przypadku stwierdzenia rozbie˝noÊci
wprowadza odpowiednie zmiany, informujàc o ich dokonaniu kierownika jednostki organizacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu planu finanso-
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wego, nie póêniej jednak ni˝ do dnia 27 grudnia roku
poprzedzajàcego rok bud˝etowy.
§ 6. 1. Projekt planu finansowego jednostki organizacyjnej zweryfikowany przez zarzàd jednostki samorzàdu terytorialnego, w trybie i terminie okreÊlonym w § 5
ust. 2, stanowi podstaw´ gospodarki finansowej jednostki organizacyjnej w okresie od dnia 1 stycznia roku
bud˝etowego do dnia opracowania planu finansowego
na podstawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wynikajàcych z uchwa∏y bud˝etowej.
2. Jednostki organizacyjne po uzyskaniu informacji, o której mowa w § 4 ust. 5, dostosowujà projekty
planów finansowych do uchwa∏y bud˝etowej, w szczegó∏owoÊci okreÊlonej w § 5 ust. 1.
3. Zarzàd jednostki samorzàdu terytorialnego,
w terminie 14 dni od otrzymania informacji, o której
mowa w § 3 ust. 4, informuje jednostki organizacyjne
o kwotach dochodów i wydatków.
4. Plan finansowy jednostki organizacyjnej zawierajàcy kwoty dochodów i wydatków, wynikajàce z podzia∏u kwot uj´tych w ustawie bud˝etowej, zarzàd jednostki samorzàdu terytorialnego przekazuje do wiadomoÊci w∏aÊciwym dysponentom cz´Êci bud˝etowych
nie póêniej ni˝ w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji, o których mowa w § 3 ust. 4.
§ 7. 1. Dotacje celowe, o których mowa w § 3
ust. 1 pkt 1, sà przekazywane jednostce samorzàdu terytorialnego przez wojewodów w okresach miesi´cznych, na podstawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków bud˝etu paƒstwa, w terminie umo˝liwiajàcym pe∏ne i terminowe wykonywanie zadaƒ.
2. Dotacje celowe, o których mowa w § 3 ust. 1
pkt 1, mogà równie˝ byç przekazywane — w terminach okreÊlonych w odr´bnych przepisach — przez:
1) Kierownika Krajowego Biura Wyborczego lub dzia∏ajàcych z jego upowa˝nienia dyrektorów zespo∏ów i delegatur Krajowego Biura Wyborczego
na finansowanie zadaƒ zwiàzanych z prowadzeniem rejestru wyborców oraz organizacjà i przeprowadzaniem wyborów i referendów;
2) dyrektorów urz´dów statystycznych na finansowanie zadaƒ zwiàzanych z organizacjà spisów powszechnych i rolnych.
§ 8. 1. Jednostka organizacyjna przekazuje na rachunek podstawowy w∏aÊciwej jednostki samorzàdu
terytorialnego pobrane dochody bud˝etowe zwiàzane
z realizacjà zadaƒ z zakresu administracji rzàdowej
oraz innych zadaƒ zleconych jednostce samorzàdu terytorialnego ustawami, wed∏ug stanu Êrodków na:
1) 10. dzieƒ miesiàca — w terminie do dnia 13. danego miesiàca;
2) 20. dzieƒ miesiàca — w terminie do dnia 23. danego miesiàca.
2. Zarzàd jednostki samorzàdu terytorialnego przekazuje — zgodnie z art. 189 ust. 2 ustawy — pobrane
dochody bud˝etowe zwiàzane z realizacjà zadaƒ z zakresu administracji rzàdowej oraz innych zadaƒ zleconych jednostce samorzàdu terytorialnego ustawami,
pomniejszone o okreÊlone w odr´bnych przepisach
dochody bud˝etowe przys∏ugujàce jednostce samo-
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rzàdu terytorialnego z tytu∏u wykonywania tych zadaƒ, na rachunek bie˝àcy dochodów dysponenta cz´Êci bud˝etowej przekazujàcego dotacj´ celowà, wed∏ug stanu Êrodków okreÊlonego w ust. 1, w terminach odpowiednio do 15. i 25. dnia danego miesiàca.

2) naliczonymi w wysokoÊci jak dla zaleg∏oÊci podatkowych w przypadku nieodprowadzonych dochodów bud˝etowych w terminach, o których mowa
w ust. 1—3, przez jednostki organizacyjne i zarzàd
jednostki samorzàdu terytorialnego.

3. Pobrane do dnia 31 grudnia i nieprzekazane
w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2, dochody
bud˝etowe zwiàzane z realizacjà zadaƒ z zakresu administracji rzàdowej oraz innych zadaƒ zleconych jednostce samorzàdu terytorialnego ustawami sà przekazywane odpowiednio przez:
1) jednostk´ organizacyjnà — na rachunek podstawowy w∏aÊciwej jednostki samorzàdu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia roku nast´pujàcego po roku bud˝etowym, a gdy ten dzieƒ jest
dniem wolnym od pracy — do pierwszego dnia roboczego po tym terminie;
2) zarzàd jednostki samorzàdu terytorialnego —
na rachunek bie˝àcy dochodów dysponenta cz´Êci
bud˝etowej przekazujàcego dotacje celowe w terminie do dnia 8 stycznia roku nast´pujàcego
po roku bud˝etowym, a gdy ten dzieƒ jest dniem
wolnym od pracy — do pierwszego dnia roboczego po tym terminie.

5. Zasady sporzàdzania sprawozdaƒ z wykonania
dochodów, o których mowa w ust. 1—3, okreÊlajà odr´bne przepisy.
§ 9. Niniejsze rozporzàdzenie stosuje si´ do przekazywania do jednostek samorzàdu terytorialnego dotacji celowych na realizacj´ zadaƒ z zakresu administracji rzàdowej oraz zadaƒ zleconych odr´bnymi
ustawami oraz do przekazywania przez jednostki samorzàdu terytorialnego pobranych dochodów zwiàzanych z realizacjà zadaƒ z zakresu administracji rzàdowej oraz innych zadaƒ zleconych odr´bnymi ustawami od dnia 1 lipca 2006 r.
§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.1)
Minister Finansów: w z. P. BanaÊ
———————
1)

4. Dochody, o których mowa w ust. 1—3, sà przekazywane wraz z nale˝nymi odsetkami:
1) ustawowymi, pobranymi od d∏u˝ników z tytu∏u
nieterminowo regulowanych nale˝noÊci, stanowiàcych dochód bud˝etu paƒstwa;

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegó∏owych zasad, trybu i terminów opracowywania
planów finansowych zadaƒ z zakresu administracji rzàdowej
oraz innych zadaƒ zleconych jednostkom samorzàdu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorzàdu terytorialnego dotacji celowych na realizacj´ tych zadaƒ (Dz. U. Nr 100, poz. 1077 oraz z 2002 r. Nr 12, poz. 113).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 12 lipca 2006 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w Êrodkach
ochrony roÊlin jest zabronione2)
Na podstawie art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roÊlin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11,
poz. 94, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wykazu sub7a

metalaksyl

stancji aktywnych, których stosowanie w Êrodkach
ochrony roÊlin jest zabronione (Dz. U. Nr 130,
poz. 1391, z póên. zm.4)) w za∏àczniku nr 2 w cz´Êci II
w pkt 1 lp. 7a otrzymuje brzmienie:

do dnia 15 czerwca 2007 r.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski
———————

1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 220, poz. 1892).
2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postanowienia decyzji Komisji 2003/308/WE z dnia 2 maja 2003 r. dotyczàcej niew∏àczenia metalaksylu do za∏àcznika I do dyrektywy Rady nr 91/414/EWG oraz cofni´cia zezwoleƒ na Êrodki ochrony roÊlin zawierajàce t´ substancj´ czynnà (Dz. Urz. UE L 113 z 7.05.2003, s. 8; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 38, s. 495).
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703,
z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 639.
4) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 254, poz. 2553, z 2005 r. Nr 139, poz. 1169
i Nr 230, poz. 1959 oraz z 2006 r. Nr 127, poz. 891.

