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1253
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 4 października 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I—III szkół podstawowych
i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia
Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego
wspierania organów prowadzących w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki
w klasach I—III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 110,
poz. 915) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) formy i zakres finansowego wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe i ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia w celu
zapewnienia bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki w szkołach, realizowanego na podstawie Rządowego programu wspierania w latach 2009—2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I—III
szkół podstawowych i ogólnokształcących
szkół muzycznych I stopnia — „Radosna szkoła”, ustanowionego uchwałą nr 112/2009
Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009—2014 organów prowadzących
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I—III szkół
podstawowych i ogólnokształcących szkół
muzycznych I stopnia — „Radosna szkoła”,
zmienioną uchwałami nr 216/2009 z dnia
10 grudnia 2009 r. oraz nr 153/2010 z dnia
4 października 2010 r.;”;
2) w § 2 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Organ prowadzący może ponownie złożyć
wniosek o udzielenie wsparcia finansowego
w odniesieniu do szkoły, która poprzednio,
z przyczyn od niej niezależnych, zwróciła
wsparcie finansowe.”;
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542,
Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280
i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145,
poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r.
Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157,
poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250,
Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991.

3) w § 3:
a) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wkład finansowy lub wkład rzeczowy obejmujący przygotowanie sali w szkole z przeznaczeniem na miejsce zabaw w szkole
o wartości wskazanej przez organ prowadzący — w przypadku wsparcia finansowego na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw
w szkołach;”,
b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Do wkładu własnego, o którym mowa
w ust. 4, zalicza się koszty poniesione od
dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia
2014 r.”;
4) w § 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego odpowiednio na zakup albo zwrot
kosztów zakupu pomocy dydaktycznych i na
utworzenie lub modernizację albo zwrot
kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw organ prowadzący,
o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1—3, występuje do wojewody w terminie do dnia
3 sierpnia 2009 r., a w odniesieniu do wsparcia finansowego przyznawanego w latach 2010—2014 — odpowiednio do dnia
1 listopada roku poprzedzającego rok przyznania wsparcia finansowego, z uwzględnieniem dodatkowego naboru, o którym mowa
w § 9 ust. 6.”,
b) w ust. 2 w pkt 6 dodaje się lit. l w brzmieniu:
„l) informację o przyczynach zwrotu wsparcia
finansowego — jeżeli szkoła w poprzednich
latach zwróciła wsparcie finansowe.”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania informację o wysokości wnioskowanych przez
organy prowadzące kwot wsparcia finansowego, o których mowa w ust. 2 pkt 6 lit. i i j,
a w przypadku nieuwzględnienia w latach
poprzednich wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego
w odniesieniu do poszczególnych szkół — ze
wskazaniem ponownie wnioskowanych
kwot wsparcia finansowego, w tym kwot ponownie wnioskowanych przez organy prowadzące, które zrezygnowały ze wsparcia
finansowego w poprzednich latach.”;
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5) w § 8 w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

7. Jeżeli po przekazaniu wsparcia finansowego, o którym mowa w § 10 ust. 1, z uwzględnieniem ust. 2, 5 i 6, w budżecie wojewody
pozostają niewykorzystane środki finansowe, wojewoda w terminie do dnia 15 listopada roku, w którym dany organ prowadzący otrzymał wsparcie finansowe, może
przyjąć korektę wniosku sporządzoną przez
organ prowadzący.”;

„5) przypadki losowe i inne szczególne okoliczności uzasadniające udzielenie wsparcia finansowego.”;
6) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. 1. Wojewoda na podstawie oceny, o której
mowa w § 8 ust. 1, oraz z zachowaniem kolejności podziału środków budżetu państwa na wsparcie finansowe, o której mowa w § 5 ust. 1, podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, o których mowa w § 3 ust. 1
pkt 1—3, wskazując szkoły, które powinny
otrzymać środki budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego.

7) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. 1. Przekazanie organom prowadzącym środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego na zakup albo zwrot
kosztów zakupu pomocy dydaktycznych
i na utworzenie lub modernizację albo
zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw następuje
na podstawie umowy zawartej między
wojewodą a organem prowadzącym,
zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)).

2. Jeżeli po przekazaniu organom prowadzącym wsparcia finansowego zgodnie z § 10
ust. 1 w budżecie wojewody nie zostały
wyczerpane środki na wsparcie finansowe
na dany rok, wojewoda na podstawie oceny, o której mowa w § 8 ust. 1, oraz z zachowaniem kolejności podziału środków
budżetu państwa na wsparcie finansowe,
o której mowa w § 5 ust. 1, podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego
organom prowadzącym w odniesieniu do
szkół, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 3.

2. Zawarcie umowy pomiędzy wojewodą
a organem prowadzącym powinno nastąpić niezwłocznie po zwiększeniu
budżetu wojewodów przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

3. Wojewoda podaje do publicznej wiadomości listę organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz
z podaniem wysokości kwot tego wsparcia.

3. W przypadku korekty wniosku, o której
mowa w § 9 ust. 7, wojewoda jest zobowiązany wprowadzić aneks do umowy,
o której mowa w ust. 2.

4. Jeżeli po podaniu do publicznej wiadomości listy organów prowadzących, o której
mowa w ust. 3, organ prowadzący podejmie decyzję o rezygnacji z realizacji programu, pisemnie zawiadamia o tym wojewodę. W przypadku ogólnokształcącej
szkoły muzycznej I stopnia, która podjęła
decyzję o rezygnacji z realizacji programu,
szkoła pisemnie zawiadamia ministra
właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego.

4. Przekazanie organom prowadzącym
środków budżetu państwa w ramach
wsparcia finansowego na utworzenie lub
modernizację szkolnych placów zabaw,
zgodnie z decyzją o udzieleniu wsparcia
finansowego, o której mowa w § 9 ust. 1,
następuje w wysokości 50 % wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego, o której
mowa w § 6 ust. 2 pkt 6 lit. j, w terminie
14 dni od dnia przekazania środków
finansowych przez ministra właściwego
do spraw finansów publicznych.

5. Środki
finansowe,
które
pozostały
w budżecie wojewody lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wyniku rezygnacji,
o której mowa w ust. 4, mogą zostać rozdysponowane na podstawie oceny, o której
mowa w § 8 ust. 1, oraz z zachowaniem kolejności podziału środków budżetu państwa
na wsparcie finansowe, o której mowa
w § 5 ust. 1, po podjęciu decyzji przez wojewodę lub ministra właściwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym w odniesieniu do szkół,
o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 3.
6. Jeżeli po przekazaniu wsparcia finansowego, o którym mowa w § 10 ust. 1, z uwzględnieniem ust. 2 i 5, w budżecie wojewody
pozostają niewykorzystane środki, wojewoda w terminie do dnia 30 września roku, w którym są realizowane środki z danej
rezerwy celowej, może ogłosić dodatkowy
nabór wniosków, zgodnie z § 6.
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5. Przekazanie środków finansowych na
podstawie aneksu do umowy, o którym
mowa w ust. 3, następuje w terminie
14 dni od dnia podpisania tego aneksu.
6. Przekazanie pozostałych środków budżetu państwa, o których mowa w ust. 4, następuje w wysokości będącej różnicą
między kwotą stanowiącą 50 % poniesionych przez organ prowadzący kosztów
utworzenia lub modernizacji szkolnych
placów zabaw a kwotą wsparcia finansowego przekazaną zgodnie z ust. 4, po
stwierdzeniu przez osobę upoważnioną
przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania zgodności utworzenia lub modernizacji szkolnych placów
zabaw z wymogami określonymi w za2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835
i Nr 152, poz. 1020.
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łączniku nr 2 do rozporządzenia oraz warunkami bezpieczeństwa, jakim powinny
odpowiadać szkolne place zabaw, określonymi w szczególności w przepisach
o ogólnym bezpieczeństwie produktów,
przepisach w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach oraz przepisach
w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz po zatwierdzeniu rozliczenia wsparcia finansowego przez wojewodę, w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia tego rozliczenia.
7. Do celów przekazania pozostałych środków budżetu państwa, o których mowa
w ust. 6, organ prowadzący przedkłada
wojewodzie dowody poniesienia wydatków na utworzenie lub modernizację
szkolnych placów zabaw.
8. Rozliczenie następuje w terminie i w sposób określony w umowie, o której mowa
w ust. 1, na podstawie przedłożonych
wojewodzie dowodów poniesienia wydatków na utworzenie lub modernizację
szkolnych placów zabaw.
9. Organ prowadzący przedkłada wojewodzie sprawozdanie w terminie do dnia
15 stycznia roku następującego po roku
otrzymania wsparcia finansowego, w tym
całościowe rozliczenie finansowe z zakupu albo zwrotu kosztów zakupu pomocy
dydaktycznych i utworzenia lub modernizacji albo zwrotu kosztów utworzenia lub
modernizacji szkolnych placów zabaw.”;
8) w załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się
ust. 3 w brzmieniu:
„3. W miejscu zabaw umieszcza się tablicę zawierającą napis o treści „Szkolne miejsce zabaw
wyposażone w ramach programu rządowego
„RADOSNA SZKOŁA””.”;
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stalowany sprzęt rekreacyjny, amortyzującą
upadek dziecka z wysokości, piankową albo
gumową, w kolorze pomarańczowym w odcieniu zbliżonym do PANTONE: 152 C,
RAL: 2011 — Tieforange, zgodną z Polskimi
Normami, nawierzchnią syntetyczną typu
tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną
w kolorze niebieskim w odcieniu zbliżonym
do PANTONE: 540 C, RAL: 5003 — Saphirblau, zgodną z Polskimi Normami, oraz naturalną zielenią, przy czym:
a) w przypadku szkolnego placu zabaw o powierzchni około 240 m2 (mały plac zabaw)
— nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, powinna
wynosić około 150 m2; około 20 m2 powinno być pokryte nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią
syntetyczną, a około 70 m2 powierzchni
powinno być pokryte naturalną zielenią,
b) w przypadku szkolnego placu zabaw
o powierzchni około 500 m2 (duży plac
zabaw) — nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, powinna wynosić około 240 m2; około 50 m2
powinno być pokryte nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną, a około 210 m2 powierzchni powinno być pokryte naturalną
zielenią,
c) w przypadku szkół znajdujących się
w obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub obiektach usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską dopuszcza się pokrycie powierzchni
szkolnego placu zabaw, o której mowa
w lit. a i b, nawierzchnią w kolorze zielonym, zgodną z Polskimi Normami, oraz
naturalną zielenią;

9) w załączniku nr 2 do rozporządzenia ust. 3 otrzymuje brzmienie:

2) wykonanie i zainstalowanie na terenie szkolnego placu zabaw tablicy zawierającej regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz napis o treści „Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego „RADOSNA SZKOŁA””.”.

„3. Koszty zagospodarowania terenu szkolnego
placu zabaw obejmujące w szczególności:

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw: nawierzchnią, na której zostanie zain-
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