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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r.
Poz. 62

RO ZP O R ZĄ D ZE N I E

M INI S TR A ZD RO WI A 1)
z dnia 16 grudnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania
realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków
z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Na podstawie art. 88 ust. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540,
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania
dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków
z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 27) wprowadza się następujące zmiany:
w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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1)

„2. Wnioski o udzielenie dofinansowania składa się w terminie do dnia 1 września roku poprzedzającego rok
rozpoczęcia realizacji zadania.”;

2)

w § 6 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)

3)

wysokości środków przeznaczonych na realizację programu;”;

w § 8:
a)

ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Wnioskodawca, którego wniosek o udzielenie dofinansowania nie został zaakceptowany, może,
w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy zaakceptowanych wniosków, zwrócić się do ministra, a w przypadku
wskazania w ogłoszeniu programu podmiotu upoważnionego, do tego podmiotu, o dokonanie ponownej oceny
jego wniosku.
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4. Minister albo podmiot upoważniony dokonuje ponownej oceny wniosku o udzielenie dofinansowania
w terminie 21 dni od dnia zwrócenia się przez wnioskodawcę o jej dokonanie. Podmiot upoważniony niezwłocznie przekazuje ministrowi do akceptacji wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę, wraz z jej uzasadnieniem.”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Minister ogłasza listę dodatkowo zaakceptowanych wniosków o udzielenie dofinansowania na stronie
internetowej urzędu obsługującego ministra lub jednostki organizacyjnej, której dyrektor jest podmiotem upoważnionym. Akceptacja ministra jest ostateczna.”.

1)

2)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268).
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 134, poz. 779,
z 2013 r. poz. 1036 oraz z 2014 r. poz. 768 i 1717.
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§ 2. Do wniosków o udzielenie dofinansowania złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia albo wobec których przed tym dniem nie została zakończona procedura ponownej oceny wniosku stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ww

w.
rc

Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz

