DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r.
Poz. 1279
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)
z dnia 16 listopada 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012
Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.
z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu podziału części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 (Dz. U. Nr 288, poz. 1693) w załączniku po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:
„7a. Całkowita kwota części oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 7, ulega zwiększeniu o przeniesione do części oświatowej środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 74 – Zwiększenie części oświatowej
subwencji ogólnej z tytułu planowanego wzrostu składki rentowej, zwane dalej „kwotą korygującą”.
Kwota korygująca po odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego, jest ustalana dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego według wzoru:
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gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:
1) KK – kwota korygująca po odliczeniu 0,25% rezerwy;
2) KKi – kwota korygująca dla i-tej jednostki samorządu terytorialnego po zaokrągleniu w dół do pełnych złotych;
3) Ti

– wydatki i-tej jednostki samorządu terytorialnego wykonane w pierwszych dwóch kwartałach 2012 r. w zakresie
wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego; wykonanie wydatków ustalone zostanie na podstawie danych wykazanych w sprawozdaniu z planu wykonania wydatków budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego (Rb-28S), o którym mowa w § 3 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103), w działach 801 –
Oświata i wychowanie (z wyłączeniem rozdziałów: 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
80104 – Przedszkola, 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, 80113 – Dowożenie uczniów do szkół)
oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, o których mowa w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207, z późn. zm.3)); w mia-

 inister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia
M
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U.
Nr 248, poz. 1480).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 139, poz. 814,
Nr 207, poz. 1230 i Nr 234, poz. 1385 oraz z 2012 r. poz. 354.
3)
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1546, z 2011 r. Nr 185, poz. 1098 i Nr 296,
poz. 1758 oraz z 2012 r. poz. 421.
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stach na prawach powiatu w celu ustalenia wysokości wykonanych wydatków Ti w podziale na zadania gminy
oraz zadania powiatu przyjmuje się, że 55,1% łącznych wydatków wykonanych w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S w działach 801 –
Oświata i wychowanie (z wyłączeniem rozdziałów: 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
80104 – Przedszkola, 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, 80113 – Dowożenie uczniów do szkół)
oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dotyczy zadań powiatu, natomiast 44,9% – zadań gminy;
4) T

– suma wydatków Ti dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Edukacji Narodowej: K. Szumilas

