
      

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 26 lutego 2016 r. 

Poz. 242 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 23 lutego 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 
oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 885, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu 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. z 2014 r. poz. 1053, 
z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia: 

a) w dziale „750 – Administracja publiczna” po rozdziale „75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorial-
nego” dodaje się rozdział 75086 w brzmieniu: 

„75086 Działalność Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego”, 

b)  w dziale „752 – Obrona narodowa” po rozdziale „75204 Centralne wsparcie” dodaje się rozdział 75205 
w brzmieniu: 

„75205 Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach wojskowych”; 

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia: 

a) po paragrafie „020 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów zagranicznej spółki kon-
trolowanej” dodaje się paragraf 021 w brzmieniu: 

„021 Wpływy z podatku od niektórych instytucji finansowych”, 

b) paragraf „201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administra-
cji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami” otrzymuje brzmienie: 

„201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządo-
wej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”, 

c) paragraf „203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin)” otrzymuje brzmienie: 

„203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych)”, 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 

1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195. 
2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1382 i 1952 oraz z 2015 r. 

poz. 931, 1470 i 1978. 
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d) paragraf „270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związ-

ków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” otrzymuje brzmienie: 

„270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powia-
towo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”, 

e) paragraf „290 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 
związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących” otrzymuje brzmienie: 

„290 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących”, 

f) paragraf „629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków po-
wiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” otrzymuje brzmienie: 

„629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-
-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”, 

g) paragraf „633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych gmin (związków gmin)” otrzymuje brzmienie: 

„633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych włas- 
nych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”, 

h) paragraf „665 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków 
gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” otrzymuje 
brzmienie: 

„665 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 
i zakupów inwestycyjnych”; 

3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia: 

a) paragraf „201 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administra-
cji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami” otrzymuje brzmienie: 

„201 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzą-
dowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”, 

b) paragraf „203 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin)” otrzymuje brzmienie: 

„203 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych)”, 

c) paragraf „290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin 
lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących” otrzymuje brzmienie: 

„290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących”, 

d) paragraf „633 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych gmin (związków gmin)” otrzymuje brzmienie: 

„633 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych włas- 
nych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”, 

e) paragraf „665 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin 
lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” otrzymuje 
brzmienie: 

„665 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 
i zakupów inwestycyjnych”. 
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§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2016 r., 

z wyjątkiem § 1: 

1) pkt 2 lit. a, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lutego 2016 r.; 

2) pkt 1 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 4 marca 2016 r. 

Minister Finansów: P. Szałamacha 




