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Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki

W związku z pismem z dnia 20 lipca 2017 r., znak: DPWPL.0201.10.2017.DP3. UNP:2017- 
60161 w sprawie zgłaszania uwag do zamieszonego na stronie internetowej BIP Rządowego Centrum 
Legislacji oraz w BIP Ministerstwa Sportu i Turystyki projektu rozporządzenia Ministra Sportu 
i Turystyki w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, uprzejmie 
informuję, co następuje.

W związku z planowanym wejściem w życie projektowanego rozporządzenia dnia 
1 października 2017 r. należy uaktualnić przywoływany akt prawny tj. w § 2 pkt 12 ppkt b ustawę 
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943,1954, 1985 i 2169),? na 
akt prawny, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku. tj. ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. 
-  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.).

Ponadto wyjaśnienia wymaga późniejsza realizacja programu, tj. sposób naboru wniosków 
i przekazywania środków finansowych dla szkół prowadzonych m. in. przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, które są państwowymi jednostkami budżetowymi, nieposiadającymi osobowości 
prawnej.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że szkoły rolnicze:
• realizując programy unijne, pozyskują środki Finansowe na podstawie udzielonego 

przez Ministra upoważnienia do załatwiania spraw związanych z realizacją projektów, 
w tym do złożenia wniosku, zawarcia umowy o dofinansowanie, a także do 
dokonywania wszelkich czynności dotyczących płatności i ich rozliczenia w ramach 
zawartej umowy,

• realizują programy Ministerstwa Edukacji Narodowej, takie jak m. in.: Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnictwa, Rządowego programu wspomagania w latach 2015- 
2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 
wychowania i opieki w szkołach -  „Bezpieczna+”, gdzie wsparcie finansowe 
udzielane jest na zasadzie dofinansowania -  w przypadku ministrów będących
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Uwzględniając powyższe propozycje, uprzejmie proszę o doprecyzowanie zapisów tak by 
szkoły rolnicze mogły skorzystać z dofinansowania w ramach Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej.
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