
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o dochodach jednostek samorzàdu terytorialne-
go w latach 1999—2001 (Dz. U. Nr 150, poz. 983
i Nr 162, poz.1119 oraz z 2000 r. Nr 95, poz. 1041) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodo-
wej z dnia  29 grudnia 2000 r. w sprawie zasad podzia-
∏u cz´Êci oÊwiatowej subwencji ogólnej dla jednostek
samorzàdu terytorialnego (Dz. U. Nr 122, poz. 1330)
w za∏àczniku do rozporzàdzenia wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w ust. 2:

a) objaÊnienie do wagi P1 otrzymuje brzmienie:

„P1 = 0,05 dla uczniów szkó∏ podstawowych
i gimnazjów w gminach, w których do-
chód na mieszkaƒca stanowi powy˝ej 60%
do 85% Êredniego dochodu na mieszkaƒ-
ca kraju, liczonego dla celów obliczenia
kwoty wyrównawczej cz´Êci podstawowej
subwencji ogólnej,

lub

= 0,10 dla uczniów szkó∏ podstawowych
i gimnazjów w gminach, w których dochód
na jednego mieszkaƒca stanowi nie wi´cej
ni˝ 60% Êredniego dochodu na mieszkaƒca
kraju liczonego dla celów obliczenia kwoty
wyrównawczej cz´Êci podstawowej sub-
wencji ogólnej — N1, i,”

b) w objaÊnieniu do wagi P7 po wyrazach „sieci
szkó∏” dodaje si´ wyrazy „podstawowych i gim-
nazjów”,

c) w objaÊnieniu do wagi P8 wyra˝enie „Di<0,65”
zast´puje si´ wyra˝eniem „Di≤0,65”, wyra˝enie

„Di>0,95” zast´puje  si´ wyra˝eniem 
„Di≥0,95”,

d) w objaÊnieniu do wagi P20 wyraz „0,25” zast´pu-
je si´ wyrazem „0,45” oraz po wyrazach „lecz-
nictwa uzdrowiskowego” dodaje si´ wyrazy
„oraz dla wychowanków zespo∏ów pozalekcyj-
nych zaj´ç wychowawczych w tych placów-
kach”,

e) w objaÊnieniu do wagi P21 wyraz „0,20” zast´pu-
je si´ wyrazem „0”,

f) w objaÊnieniu do wagi P23 wyraz „1,770” zast´-
puje si´ wyrazem „1,50”;

2) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Wynikowa kwota subwencji na zadania szkolne
SOAi + SOBi na ucznia wyliczona dla danej jed-
nostki samorzàdu terytorialnego nie mo˝e byç
mniejsza ni˝ 104,0% ani wi´ksza  ni˝ 112,0%
kwoty subwencji na ucznia na zadania szkolne
wyliczonej analogicznie w roku bazowym. Po-
nadto kwota subwencji na zadania pozaszkolne
SOCi dla powiatu i województwa samorzàdo-
wego nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 101,0% ani
wi´ksza ni˝ 112,0% analogicznej kwoty roku ba-
zowego. Ârodki na wyrównanie jednostkom sa-
morzàdu terytorialnego do 104,0% subwencji
na ucznia roku bazowego pochodzà z propor-
cjonalnego obni˝enia naliczonej subwencji dla
wszystkich jednostek.”

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

Minister Edukacji Narodowej: w z. K. Kaw´cki
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 22 marca 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad podzia∏u cz´Êci oÊwiatowej subwencji ogólnej 
dla jednostek samorzàdu terytorialnego.


