
  
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 13 listopada 2015 r. 

Poz. 1870 

RO ZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 5 listopada 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej 
budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”, udzielania dotacji powiatowi i gminie, przekazywania staroście 
środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy oraz wzorów 

wniosków o udzielenie dotacji powiatowi i gminie 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392 oraz z 2015 r. 

poz. 1274) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania 

w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”, udzielania dotacji powiatowi i gminie, 

przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy 

oraz wzorów wniosków o udzielenie dotacji powiatowi i gminie (Dz. U. Nr 229, poz. 2279) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 2: 

a) uchyla się ust. 5, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dokonuje podziału rezerwy celowej w terminie 

30 dni od dnia otrzymania, zaakceptowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wniosków 

złożonych przez ministrów właściwych do spraw oświaty i wychowania, spraw zagranicznych oraz przez woje-

wodów.”; 

2) w § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania sporządza wniosek o przyznanie środków finansowych 

z rezerwy celowej na podstawie informacji dotyczących zapotrzebowania repatriantów i członków ich najbliższej ro-

dziny, którym przewiduje się zapewnienie uczestniczenia w kursach nauki języka polskiego i adaptacji 

w społeczeństwie polskim, uzyskanych od ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1, w terminie do 

dnia 31 stycznia roku budżetowego.”; 

3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Starosta składa wniosek o udzielenie dotacji celowej na realizację aktywizacji zawodowej repatriantów do 

właściwego wojewody w terminie do 120 dni od dnia podpisania umowy z pracodawcą lub repatriantem, nie później 

jednak niż do dnia 15 września roku budżetowego.”; 

4) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Gmina spełniająca warunki, o których mowa w art. 21 ust. 2 ustawy, składa wniosek o udzielenie dotacji do 

właściwego wojewody w terminie do 120 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie zapewnienia lokalu mieszkalnego 

nieokreślonym imiennie repatriantom i członkom ich najbliższej rodziny, nie później jednak niż do dnia 15 września 

roku budżetowego.”; 
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5) w § 8 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Wojewoda podpisuje porozumienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, w terminie do 30 dni od dnia 

otrzymania wniosku spełniającego wymogi, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, a w przypadku złożenia wniosku zawie-

rającego braki, w terminie do 30 dni od dnia uzupełnienia braków.”; 

6) § 9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. Wojewoda przekazuje gminie spełniającej warunki, o których mowa w art. 21 ust. 2 ustawy, dotację 

w terminie 30 dni od dnia podpisania porozumienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.”; 

7) w § 10: 

a) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) kwoty stanowiące równowartość pomocy, którą minister właściwy do spraw wewnętrznych przyzna oso-

bom, o których mowa w pkt 1, do końca roku budżetowego.”, 

b) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) kopie decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawie przyznania i ustalenia wysokości 

pomocy, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy;”, 

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie dołącza się kopii decyzji, o których mowa w ust. 5. Kopie 

decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o których mowa w ust. 5 pkt 1, przekazuje się wojewodzie 

w terminie do dnia 28 grudnia danego roku budżetowego.”; 

8) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Gmina, która przeprowadziła remont lub adaptację lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa wniosek o udzielenie dotacji celowej do właściwego wojewody 

w terminie do 120 dni od dnia zakończenia prac remontowych lub adaptacyjnych, nie później jednak niż do dnia 

15 września roku budżetowego.”. 

§ 2. Do wniosków, o których mowa w § 6 ust. 1, § 8 ust. 1 i § 12 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, złożo-

nych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 

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

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz 




