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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia z dnia 24 czerwca 2010 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi

z maja i czerwca 2010 r.

(druk nr  908)

USTAWA z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz.

1381, z 2008 r. Nr 52, poz. 304 i Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010

r. Nr 57, poz. 351)

Art. 10a.
1. Samorządy województw realizujące zadania z zakresu pomocy technicznej z udziałem

środków EFRROW i krajowych środków publicznych przeznaczonych na
współfinansowanie wydatków realizowanych z EFRROW oraz jednostki samorządu
terytorialnego realizujące działanie: poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z
rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów i
gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, w ramach programu rozwoju obszarów
wiejskich, z udziałem środków EFRROW i krajowych środków publicznych
przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z EFRROW mogą
otrzymywać środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów
kwalifikowalnych, ponoszonych na realizację tych zadań.

2. W przypadku działania: poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i
dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów i gospodarowanie
rolniczymi zasobami wodnymi, jednostki samorządu terytorialnego je realizujące mogą
otrzymać również środki na sfinansowanie kosztów przygotowania dokumentacji
technicznej niezbędnej do realizacji operacji w ramach tego działania.

[3. Środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych
ponoszonych na realizację zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być przekazywane
przez właściwego dysponenta w formie dotacji celowej, o której mowa w art. 127 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240), do wysokości:

1) udziału refundowanego ze środków EFRROW;
2) udziału krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie

wydatków realizowanych z udziałem środków EFRROW.
4. Środki dotacji, o której mowa w ust. 3, są przekazywane jednostce samorządu

terytorialnego, o której mowa w ust. 1, na podstawie przekazanych właściwemu
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dysponentowi harmonogramów płatności wynikających z zawartych umów lub wydanych
decyzji o przyznaniu pomocy lub zatwierdzonych przez właściwy podmiot wniosków o
przyznanie pomocy, z zastrzeżeniem ust. 7.

5. Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1, dokonuje zwrotu środków, o
których mowa w ust. 3 pkt 1, na rachunek dochodów właściwego dysponenta, ze środków
otrzymanych z agencji płatniczej tytułem refundacji kosztów kwalifikowalnych ze środków
EFRROW, w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania tych środków.]

<3. Środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów
kwalifikowalnych ponoszonych na realizację zadań, o których mowa w ust. 1 i 2,
mogą być przekazywane przez właściwego dysponenta w formie dotacji celowej, o
której mowa w art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych:

1) pkt 2 i 5 – do wysokości udziału krajowych środków publicznych
przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z udziałem
środków EFRROW oraz przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu
pomocy technicznej;

2) pkt 6 – do wysokości udziału refundowanego ze środków EFRROW.

4. Środki dotacji, o których mowa w ust. 3, są przekazywane jednostce samorządu
terytorialnego, o której mowa w ust. 1, na podstawie przekazanych właściwemu
dysponentowi harmonogramów płatności wynikających z zawartych umów lub
wydanych decyzji o przyznaniu pomocy, lub zatwierdzonych przez właściwy
podmiot wniosków o przyznanie pomocy, z zastrzeżeniem ust. 7.

5. Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1, dokonuje zwrotu
środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2, oraz z zakresu pomocy technicznej, do
wysokości udziału refundowanego ze środków EFRROW, na rachunek dochodów
właściwego dysponenta, ze środków otrzymanych z agencji płatniczej tytułem
refundacji kosztów kwalifikowalnych ze środków EFRROW, w terminie 7 dni
roboczych od dnia otrzymania tych środków.>

<5a. Właściwy dysponent przekazuje:

1) środki, o których mowa w ust. 5, z wyłączeniem środków z zakresu pomocy
technicznej, na dochody budżetu środków europejskich,

2) środki z zakresu pomocy technicznej, o których mowa w ust. 5, na dochody
budżetu państwa

– w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania tych środków od jednostki
samorządu terytorialnego.>

6. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1, nie otrzyma
refundacji, o której mowa w ust. 5, z przyczyn leżących po stronie tej jednostki, dokonuje
ona zwrotu środków, o których mowa w ust. 3 pkt 1, w wysokości niezrefundowanej, z
wydatków budżetu tej jednostki przeznaczonych na realizację jej zadań własnych, w
terminie 21 dni od dnia otrzymania informacji o odmowie wypłaty środków z tytułu tej
pomocy. <Przepisy ust. 5a stosuje się odpowiednio.>

7. W przypadku operacji prowadzonych w ramach pomocy technicznej oraz działania:
poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem
rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów i gospodarowanie rolniczymi zasobami
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wodnymi, środki dotacji, o których mowa w ust. 3, związane z realizacją projektu, mogą
zostać przekazane na rzecz wnioskodawcy przed zawarciem umowy lub wydaniem
decyzji o przyznaniu pomocy na podstawie porozumienia zawartego z właściwym
wojewodą.

8. Porozumienie, o którym mowa w ust. 7, powinno zawierać w szczególności:
1) opis operacji, na jakie przyznano środki z budżetu państwa, i termin ich realizacji;
2) harmonogram dokonywania wydatków w ramach operacji;
3) wysokość środków przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie i tryb ich

przekazywania;
4) zobowiązanie do poddania się kontroli i tryb kontroli realizacji operacji;
5) termin i sposób rozliczania przyznanych środków;
6) warunki zwrotu środków nieprawidłowo wykorzystanych lub pobranych w

nadmiernej wysokości lub w sposób nienależny.

Art. 10b.
1. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 10a ust. 1, wykorzysta

środki na wyprzedzające finansowanie, o których mowa w art. 10a, niezgodnie z
przeznaczeniem, jednostka ta zwraca środki w części wykorzystanej niezgodnie z
przeznaczeniem, z wydatków budżetu tej jednostki przeznaczonych na realizację jej
zadań własnych, wraz z odsetkami. <Przepisy art. 10a ust. 5a i ust. 6 stosuje się
odpowiednio w zakresie terminu.>

2. (uchylony).

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz

z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620)

Art. 127.
1. Dotacje celowe są to środki przeznaczone na:

1) finansowanie lub dofinansowanie:
a) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom

samorządu terytorialnego ustawami,
b) ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad

kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu
terytorialnego,

c) bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
d) zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b,
e) zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,
f) kosztów realizacji inwestycji;
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2) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w
odrębnych ustawach.

2. Dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na:
1) realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 6, wydatkowane przez podmioty realizujące te programy, inne
niż państwowe jednostki budżetowe;

2) realizację projektów pomocy technicznej finansowanych z udziałem środków
europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b;

3) finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego oraz inne podmioty, ze środków przekazywanych przez jednostki, o
których mowa w art. 9 pkt 5, 7 i 14;

4) realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 3 pkt 5 lit. c i d;

5) współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków
europejskich.

<6) wyprzedzające finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, o którym mowa w
odrębnych przepisach, w części podlegającej refundacji ze środków Unii
Europejskiej.>

Art. 208.
1. Przepisy art. 187-191, art. 193 oraz art. 205-207 nie dotyczą Wspólnej Polityki Rolnej,

która jest finansowana zgodnie z odrębnymi ustawami.
2. Środki europejskie w części dotyczącej Wspólnej Polityki Rolnej są przekazywane

agencjom płatniczym przez Bank Gospodarstwa Krajowego w oparciu o umowę zawartą
z Ministrem Finansów.

3. Obsługę bankową rachunków agencji płatniczych w zakresie środków, o których mowa w
ust. 2, prowadzi Narodowy Bank Polski na podstawie umów rachunku bankowego.

<4. Środki europejskie, w części dotyczącej wyprzedzającego finansowania w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej, o którym mowa w odrębnych przepisach, z wyłączeniem
zadań z zakresu pomocy technicznej, są przekazywane właściwym dysponentom
przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie dyspozycji Ministra Finansów.>


