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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 30 sierpnia 2001 r.

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

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, z 2000 r. Nr 95, poz. 1041 oraz
z 2001 r. Nr 39, poz. 459 i Nr 55, poz. 574) zarzàdza 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
oraz z 2001 r. Nr 26, poz. 284 i Nr 31, poz. 357) w za∏àcz-
niku nr 2 do rozporzàdzenia ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Nadwy˝k´ R pomi´dzy kwotà dope∏niajàcà Êrod-
ków dodatkowych (KD) a sumà kwot dope∏niajà-
cych dla jednostek samorzàdu terytorialnego
okreÊlonà wzorem:

M

R = KD–ΣKDj, gdzie KD = SD–KP
j=1

przeznacza si´ dla jednostek samorzàdu teryto-
rialnego na zakup wyposa˝enia szkó∏ i placówek
oÊwiatowych, wykonanie niezb´dnych remontów
obiektów s∏u˝àcych wykonywaniu zadaƒ oÊwiato-
wych, w których w 2001 r. wystàpi∏y szkody w wy-
niku zdarzeƒ losowych (powodzi, huraganów,
gwa∏townych opadów, osuwisk ziemnych lub
dzia∏ania innego ˝ywio∏u), potwierdzone przez
wojewodów, oraz mi´dzy innymi na zakup pod-
r´czników szkolnych dla uczniów poszkodowa-
nych w wyniku tych zdarzeƒ losowych, w szcze-
gólnoÊci w wyniku powodzi, potwierdzony przez
wojewodów lub kuratorów oÊwiaty; potwierdze-
nia sà przekazywane ministrowi w∏aÊciwemu do
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spraw oÊwiaty i wychowania w formie zestawieƒ.
Nadwy˝ka R jest dzielona pomi´dzy jednostki sa-
morzàdu terytorialnego wed∏ug wzoru:

W=2878    W=2878

R = Σ Rk = Σ Ak
k=1            k=1

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest nast´pu-
jàce:

Rk — oznacza kwot´ cz´Êci oÊwiatowej subwencji
ogólnej dla k-tej jednostki samorzàdu te-
rytorialnego, z uwzgl´dnieniem indeksu 
k = 1 – 2489 dla gmin (w tym „cz´Êç gminna”
miast na prawach powiatu), k = 2490 – 2554 dla
miast na prawach powiatów, k = 2555 – 2862
dla pozosta∏ych powiatów, k = 2863 – 2878 dla
samorzàdów województw;

Ak — oznacza potwierdzonà przez wojewod´ war-
toÊç zakupu wyposa˝enia szkó∏ i placówek
oÊwiatowych, wykonania niezb´dnych remon-
tów obiektów, s∏u˝àcych wykonywaniu zadaƒ
oÊwiatowych, prowadzonych (dotowanych)
przez k-tà jednostk´ samorzàdu terytorialnego,
w których w 2001 r. wystàpi∏y szkody w wyniku
zdarzeƒ losowych (powodzi, huraganów, gwa∏-
townych opadów, osuwisk ziemnych lub dzia-
∏ania innego ˝ywio∏u) oraz potwierdzonà przez
wojewod´ lub kuratora oÊwiaty wartoÊç zaku-
pu podr´czników szkolnych dla uczniów za-

mieszka∏ych na terenie k-tej jednostki samorzà-
du terytorialnego i poszkodowanych w wyniku
tych zdarzeƒ losowych, w szczególnoÊci w wy-
niku powodzi; potwierdzenia sà przekazywane
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw oÊwiaty
i wychowania w ramach zestawieƒ.

Je˝eli wartoÊç zakupu wyposa˝enia szkó∏ i placó-
wek oÊwiatowych oraz wykonania niezb´dnych
remontów obiektów, s∏u˝àcych wykonywaniu za-
daƒ oÊwiatowych, prowadzonych (dotowanych)
przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego, w któ-
rych w 2001 r. wystàpi∏y szkody w wyniku zdarzeƒ
losowych (powodzi, huraganów, gwa∏townych
opadów, osuwisk ziemnych lub dzia∏ania innego
˝ywio∏u) jest mniejsza ni˝ 1.000 z∏, to jednostce sa-
morzàdu terytorialnego nie przys∏uguje zwi´ksze-
nie cz´Êci oÊwiatowej subwencji ogólnej w ra-
mach podzia∏u nadwy˝ki R, w cz´Êci przeznaczo-
nej na zakup wyposa˝enia szkó∏ i placówek oÊwia-
towych oraz wykonanie niezb´dnych remontów
obiektów s∏u˝àcych wykonywaniu zadaƒ oÊwiato-
wych.”

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

Minister Edukacji Narodowej: E. Wittbrodt


