DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 2 lutego 2022 r.
Poz. 253

RO ZPO RZĄDZENIE
M INISTRA RO LNICTWA I RO ZWO J U WSI 1)
z dnia 1 lutego 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów
wykonujących zadania na rzecz rolnictwa
Na podstawie art. 130 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305,
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170, z późn. zm.3)) po rozdziale 5
dodaje się rozdział 5a w brzmieniu:
„Rozdział 5a
Przepisy epizodyczne
§ 9a. W 2022 r. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa zmienia z urzędu wydaną w 2021 r. decyzję
w sprawie udzielenia dotacji, o której mowa w § 5 ust. 1, § 5a ust. 1, § 6 ust. 1, § 6a ust. 1, § 6b ust. 1, § 6c ust. 1 lub
§ 7 ust. 1, w zakresie odmowy udzielenia tej dotacji wyłącznie z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej na rok 2021, udzielając tej dotacji ze środków przeznaczonych na ten cel
w ustawie budżetowej na rok 2022 i wypłaca ją z tych środków, jeżeli ta dotacja zostałaby udzielona, gdyby środki
finansowe przeznaczone na ten cel w ustawie budżetowej na rok 2021 nie zostały wyczerpane.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: H. Kowalczyk
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Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej – rolnictwo i rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054
i 2270.
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1614, z 2017 r. poz. 1470, z 2019 r. poz. 901
i 1522, z 2020 r. poz. 2016 oraz z 2021 r. poz. 1134.

