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Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektó-
rych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, 
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie nadania statu-
tu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. Nr 30, poz. 181) 
w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10:

a) w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2)  przychody z prowadzonej działalności;

3)  środki przeznaczone na prefinansowanie 
i współfinansowanie wydatków finansowa-
nych ze środków Unii Europejskiej;”,

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3.  Agencja, w celu realizacji działalności, o któ-
rej mowa w § 9 pkt 2 i 3, może zaciągać zo-
bowiązania zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, 
poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835).

4.  Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są 
przekazywane, gromadzone, wydatkowane 
i ewidencjonowane zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych i o uruchamianiu 
środków pochodzących z budżetu Unii Euro-
pejskiej przeznaczonych na finansowanie 
wspólnej polityki rolnej, dotyczącymi prze-
kazywania, gromadzenia, wydatkowania 
i ewidencjonowania środków publicznych.”;

2) w § 12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Projekt rocznego planu finansowego Agen-
cji jest sporządzany zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 138 ust. 6 usta-
wy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych.”,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)  zestawienie planowanych wpływów i wy-
datków, z uwzględnieniem stanu należności 
i zobowiązań na początek i koniec roku oraz 
stanu środków pieniężnych na początek i ko-
niec roku.”,

c) uchyla się ust. 3;

3) uchyla się § 13;

4) uchyla się § 15.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 16 lipca 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini-
stracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, 
poz. 1599).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. 
Nr 19, poz. 100, Nr 95, poz. 792 i Nr 97, poz. 799.


