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Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Szanowny Panie Ministrze,

w nawiązaniu do Pana pisma z dnia 11 grudnia 2017 r. (znak: DP-WPL.0201.38.2017.PM.3) 
dotyczącego projektu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie minimalnej 
funkcjonalności systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną Ewidencję 
Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług 
Turystycznych, Ministerstwo Finansów proponuje rozważenie następującej kwestii.

Stosownie do postanowień art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach 
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, koszt realizacji zadań o których mowa 
w art. 2 ust. 1, w sprawach dotyczących przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych 
usług turystycznych, wynosi 40 zł miesięcznie w przeliczeniu na jednego przedsiębiorcę 
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy zadania marszałka województwa, wnikające z ustawy, są 
zadaniami z zakresu administracji rządowej
W myśl art. 149 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotacje celowe 
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami są 
przekazywane jednostce samorządu terytorialnego przez wojewodę w terminie umożliwiającym 
pełne i terminowe wykonywanie zadań. Nadzór i kontrolę nad wykorzystaniem dotacji 
udzielonych z budżetu państwa na realizację przedmiotowych zadań, będzie sprawował również 
właściwy wojewoda.
Z uwagi na powyższe, należałoby rozważyć ewentualne rozszerzenie -  zdefiniowanych w §2 
projektu rozporządzenia -  użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną 
Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych

i pracowników realizujących zadania wojewody w tym



zakresie. W opinii Ministerstwa Finansów proponowane rozszerzenie użytkowników umożliwi 
swobodny dostęp do danych zgromadzonych w Ewidencji, które mogą być wykorzystywane 
przy finansowaniu zadań i rozliczaniu przyznanej kwoty dotacji.
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