
Aktualizacja ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 
 

Art. 10 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o utworzeniu Akademii Piotrkow-

skiej (poz. 709) zmienił ustawę o finansowaniu zadań oświatowych: 

1) w art. 55 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

10. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, maksymalne 

kwoty dotacji celowej, o których mowa w ust. 5, po weryfikacji, w terminie 

do końca czerwca sierpnia roku, w którym była dokonana weryfikacja. 

2) w art. 120 w ust. 1 pkt 7–10 otrzymują brzmienie: 

7) w 2024 r. – 515 mln zł; 

8) w 2025 r. – 362 mln zł; 

9) w 2026 r. – 475 mln zł; 

10) w 2027 r. – 536 mln zł. 

Art. 16 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyj-

nymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwaran-

cyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej re-

strukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (poz. 825) zmienił ustawę  

o finansowaniu zadań oświatowych: 

1) w art. 73a po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

3a. Zatwierdzenie rozliczenia dotacji celowej udzielonej w ramach 

środków, o których mowa w ust. 1, w zakresie rzeczowym i finanso-

wym, przedstawionego przez obowiązany do tego podmiot, następuje  

w terminie 60 dni od dnia jego przedstawienia. 

3b. W przypadku konieczności poprawienia lub uzupełnienia rozlicze-

nia, o którym mowa w ust. 3a, lub złożenia wyjaśnień do tego rozlicze-

nia, termin, o którym mowa w ust. 3a, jest liczony odpowiednio od dnia 

przedstawienia poprawionego lub uzupełnionego rozliczenia lub od 

dnia złożenia wyjaśnień do rozliczenia. 

2) w art. 75aa dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 

i 3 w brzmieniu: 

2. Zatwierdzenie rozliczenia dotacji celowej, o której mowa w art. 75a, 

w zakresie rzeczowym i finansowym, przedstawionego przez obowiąza-

ny do tego podmiot, następuje w terminie 60 dni od dnia jego przed-

stawienia. 

3. W przypadku konieczności poprawienia lub uzupełnienia rozliczenia, 

o którym mowa w ust. 2, lub złożenia wyjaśnień do tego rozliczenia, 

termin, o którym mowa w ust. 2, jest liczony odpowiednio od dnia 

przedstawienia poprawionego lub uzupełnionego rozliczenia lub od 

dnia złożenia wyjaśnień do rozliczenia. 

 


