
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. 

Poz. 1247 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
1)

 

z dnia 14 sierpnia 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie 

zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 

Na podstawie art. 14d ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji 

celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 956 oraz 

z 2015 r. poz. 6) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wojewoda, po otrzymaniu informacji o dokonanym przez ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania podziale środków budżetu państwa na dotacje, o których mowa w art. 14d ust. 1 ustawy, dla poszcze-

gólnych gmin, w terminie 14 dni sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych 

wniosek o uruchomienie środków budżetu państwa.”; 

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rozliczenie wykorzystania dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w § 4 ust. 3, dotyczy wydatków bie-

żących poniesionych w rozdziałach: 80104 – Przedszkola, 80105 – Przedszkola specjalne, 80106 – Inne formy wy-

chowania przedszkolnego oraz 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego.”; 

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli zatytułowanej „Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej 

z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok …” w lp. 6 kol. 2 otrzy-

muje brzmienie: 

„Kwota dotacji z budżetu państwa wykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem – P, wydatki bieżące poniesione w roku 

budżetowym przez gminę w rozdziałach: 80104 – Przedszkola, 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podsta-

wowych, 80105 – Przedszkola specjalne, 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, 80149 – Realizacja za-

dań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 

                                                           
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 

ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1255). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, 

z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, 

poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, 

z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, 

poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 

i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 

811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357, 1045 i 1240. 
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przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego i finansowane w ramach 

dotacji z budżetu państwa, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty”; 

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli zatytułowanej „Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej 

z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok …” w lp. 6 kol. 2 otrzy-

muje brzmienie: 

„Kwota dotacji z budżetu państwa wykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem – P, wydatki bieżące poniesione w roku 

budżetowym przez gminę w rozdziałach: 80104 – Przedszkola, 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podsta-

wowych*, 80105 – Przedszkola specjalne, 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, 80149 – Realizacja za-

dań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego i finansowane w ramach 

dotacji z budżetu państwa, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty”. 

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

Minister Edukacji Narodowej: wz. T. Sławecki 

 

 




