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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 19 grudnia 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zakresu zadaƒ obj´tych mecenatem paƒstwa wykonywanych 
przez samorzàdowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 13 listo-
pada 2003 r. o dochodach jednostek samorzàdu tery-
torialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z póên. zm.1)) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
19 kwietnia 2005 r. w sprawie zakresu zadaƒ obj´tych
mecenatem paƒstwa wykonywanych przez samorzà-
dowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz
udzielania dotacji na te zadania (Dz. U. Nr 74, poz. 646
oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 68 i Nr 221, poz. 1617) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1:

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

z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011,
Nr 225, poz. 1635 i Nr 249, poz. 1828 oraz z 2007 r. Nr 191,
poz. 1370.
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a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) okreÊlonych w programach ministra w∏a-
Êciwego do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego, zwanego dalej „Mi-
nistrem”, og∏aszanych przez tego Mini-
stra.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zadania, które b´dà realizowane w ramach
programów, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostki samorzàdu terytorialnego, w ter-
minach do dnia: 31 stycznia i 31 maja ka˝de-
go roku, sk∏adajà, z zastrze˝eniem ust. 1b i 2,
Ministrowi wnioski o przyznanie dotacji na
dofinansowanie zadaƒ, o których mowa
w § 1 ust. 1, wraz z uzasadnieniem oraz in-
formacjami dotyczàcymi jednostki samorzà-
du terytorialnego, wed∏ug wzoru stanowià-
cego za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia, a tak-
˝e instytucji filmowych i instytucji kultury,
wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 4
do rozporzàdzenia.”,

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nazw´ jednostki samorzàdu terytorialnego
wraz z oznaczeniem (województwo, nr NIP,
nr REGON), adres urz´du jednostki samo-
rzàdu terytorialnego, imi´ i nazwisko osoby
upowa˝nionej do reprezentowania jednost-
ki samorzàdu terytorialnego, nazw´ progra-
mu lub zadania realizowanego w ramach
programu, nazw´ instytucji filmowej lub in-
stytucji kultury wykonujàcej program lub
zadanie;”;

3) w § 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dotacje na programy lub zadania wykony-
wane przez samorzàdowe instytucje filmo-
we lub instytucje kultury, prowadzàce dzia-
∏alnoÊç gospodarczà, mogà byç udzielane
wy∏àcznie jako pomoc de minimis w sposób
i w trybie, o których mowa w rozporzàdze-
niu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis
(Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, do∏àcza
do wniosku, o którym mowa w § 2: 
1) uzyskane zaÊwiadczenia o pomocy 

de minimis otrzymanej w okresie obej-
mujàcym bie˝àcy rok kalendarzowy oraz
dwa poprzedzajàce go lata kalendarzo-
we albo oÊwiadczenie o nieskorzystaniu
z pomocy de minimis w tym okresie;

2) informacje o ka˝dej pomocy innej ni˝
de minimis, jakà otrzyma∏ w odniesie-
niu do tych samych kosztów kwalifiko-
wanych oraz na dany projekt inwesty-
cyjny, z którym zwiàzana jest pomoc 
de minimis;

3) oÊwiadczenie, ˝e nie jest przedsi´biorcà
znajdujàcym si´ w trudnej sytuacji ekono-
micznej w rozumieniu Wytycznych wspól-
notowych dotyczàcych pomocy paƒstwa
w celu ratowania i restrukturyzacji zagro-
˝onych przedsi´biorstw (Dz. Urz. UE C 244
z 01.10.2004, str. 2).”;

4) w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia tytu∏ otrzymu-
je brzmienie:
„Zadania przewidziane do realizacji w ramach
programów”.

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

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk


