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uwzględnieniu postanowień art. 65 i 66 oraz uprawnień 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej do kontroli i oceny 
realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu 
udzielanych świadczeń (art. 67 ust. 2 pkt 1) . 
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu 
z ministrem właściwym w sprawach administracji okre
śli, w terminie do dnia 31 lipca 1993 r., które zakłady nie 
podlegają przekazaniu; 

9) z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. Nr 95, poz. 425 oraz z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 
54, poz. 254) : 

a) zakładanie, prowadzenie i utrzymywanie publicz
nych szkół ponadpodstawowych, placówek publicz
nych wymienionych wart. 2 pkt 3-5, szkół artys
tycznych I i II stopnia, rolniczych i gospodarki 
żywnościowej, medycznych (art. 25), a także przed 
szkoli i szkół specjalnych - według zasad i standar
dów określanych przez właściwych ministrów (art. 
26), rzastrzeżeniem ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu , 

b) opiniowanie w porozumieniu z wojewódzką radą 
oświatową lokalizacji publicznych szkół podstawo
wych (art. 31 pkt 4), 

c) określanie granic obwodów publicznych szkół pod 
stawowych (art. 31 pkt 5), 

d) likwidacja szkoły lub placówki publicznej (art. 59 ust. 1 ), 
e) przejmowanie dokumentacji zlikwidowanej szkoły 

lub placówki publicznej (art. 59 ust. 2), 
f) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych i umie

szczanie dziecka w rodzinie zastępczej (art. 72) , 
g) udzielanie dzieciom umieszczonym w rodzinach za

stępczych pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie 
kosztów ich utrzymania (art. 74 ust. 1, 

h) rozwiązywanie umów za wypowiedzeniem albo bez 
wypowiedzenia o umieszczenie dziecka w rodzinie 
zastępczej (art. 75), 

i) udzielanie usamodzielniającym się wychowankom 
rodzin zastępczych oraz wychowankom niektórych 
rodzajów placówek opiekuńczo-wychowawczych 
pozbawionych całkowicie opieki rodzicielskiej jed
norazowej pomocy pieniężnej na zagospodarowanie 
(art. 76 ust. 1), 

j) dotowanie szkół publicznych prowadzonych przez 
inne osoby prawne i fizyczne (art. 80 ust. 1), 

k) dotowanie niepublicznych szkół ponadpodstawo 
wych i placówek (art. 90 ust 2 i 6); 

10) z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114, 
poz. 493) - prowadzenie instytucji kultury wpisanych 
do rejestru , o którym mowa wart. 14 ust. 1, prowadzo
nego przez wojewodę, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego 
paragrafu . 

4. Zadan ia i kompetencje z zakresu inspekcji sanitarnej, 
o których mowa w ust. 3 pkt 4, podlegają przekazaniu 
gminom wymienionym w załączniku nr 1 do rozporządzenia 
w pozycjach : 1, 4, 8, 14, 16, 19, 20, 23, 44 i 46. 

5. Czynności kontrolno -rozpoznawcze mogą obejmo 
wać wyłącznie kontrolę przestrzegania przepisów przeciw
pożarowych : 

1) w obiektach produkcyjnych i magazynowych o powie
rzchn i do 1000 m2

, nie zagrożonych wybuchem, 

2) w gospodarstwach rolnych i na obszarach leśnych , 
3) w budynkach mieszkalnych, 

4) w obiektach zaliczonych do kategorii ZL III o wysokości 
25 m, o ile nie istnieje obowiązek instalowania w nich 
urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych lub stałych urzą 
dzeń gaśniczych . 

6. Przekazaniu nie podlegają specjalistyczne publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej oraz szkoły i placówki specjalne 
o zasięgu wojewódzkim lub ogólnokrajowym. 

7. Przekazaniu nie podlegają szkoły prowadzone przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości 
i Ministra Obrony Narodowej, a ponadto szkoły oraz instytu
cje kultury, wymienione w załączniku nr 2 do niniejszego 
rozporządzenia . 

§ 2. 1. Mienie służące użyteczności publicznej, nie
zbędne do realizacji zadań i kompetencji przekazywanych 
w trybie niniejszego rozporządzenia , podlega nieodpłatnemu 
przekazaniu na rzecz gmin przejmujących zadania . 

2. Przedmiotem przekazania może być także mienie 
Skarbu Państwa inne niż służące użyteczności publicznej, 
o ile jest ono związane z realizacją przekazanych zadań 
i kompetencji w trybie niniejszego rozporządzenia . 

3. Przekazanie mienia następuje w trybie określonym 
w przepisach art. 5 ust. 4, art. 9-13 oraz art. 18-20 ustawy 
z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę 
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samo
rządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253 i Nr 92, 
poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20 oraz 
z 1993 r. Nr 40, poz. 180) . 

4. Przeniesienie własności i innych praw do mienia, o któ
rym mowa w ust. 1 i 2, następuje z dniem 1 stycznia 1994 r., 
chyba że co innego wynika z zawartego porozumienia. 

5. Koszty związane z uregulowaniem stanu prawnego 
mienia będącego przedmiotem przekazania pokrywa Skarb 
Państwa . 

6. W przypadku przekazania zadań i kompetencji, o któ
rych mowa w § 1, z mocy prawa innemu podmiotowi, mienie 
służące realizacj i tych zadań podlega zwrotowi na rzecz 
Skarbu Państwa . Do zwrotu mien ia stosuje się przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

7. Przepisy ust. 6 stosuje się również w przypadku 
rozwiązania albo wypowiedzenia porozumienia . Porozumie
nie można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące na 
przód, na koniec kwartału kalendarzowego. 

8. Zasób geodezyjny i kartograficzny, znaki geodezyjne, 
grawimetryczne i magnetyczne oraz budowle triangulacyjne 
pozostają własnością Skarbu Państwa . 

§ 3. 1. Przekazywane jednostki organizacyjne stają się 
z dniem 1 stycznia 1994 r. komunalnymi jednostkami or
ganizacyjnymi . 

2. W terminie określonym w ust. 1 gminy przejmują, 
określone przepisami szczególnymi, uprawnienia i obowiązki 
organów prowadzących lub utrzymujących jednostki or 
ganizacyjne będące przedmiotem przekazania. 

3. Dotychczas obowiązujące w przejętych jednostkach 
organizacyjnych statuty, regulaminy lub inne przepisy or 
ganizacyjne mają zastosowanie do czasu wydania przez 
organy gmin nowych na podstawie właściwych przepisów . 

§ 4. 1. Zadania, o których, mowa w § 1, są wykonywa"c 
po zapewnieniu środków finansowych przez administrac;~ 
rządową w formie dotacji celowej na zadania zlecone. 
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2. Dotacje celowe na finansowan ie przejętych zadań 
ustala się stosując zasady przyjęte do kalkulacj i środków 
finansowych dla tego typy zadań finansowanych z budżetu 
państwa. 

3. Dotacje, o któryCh mowa w ust. 2, ujmuje się w bu
dżecie państwa na rok 1994, oddzielnie dla każdej gminy, 
która przejęła zadania, w budżetach odpowiednich wojewo
dów. 

4. W trybie wykonywania budżetu dotacje ustalone dla 
poszczególnych gmin zwiększa się z rezerwy celowej o środki 
na podwyższenie wynagrodzeń osobowych pracowników 
jednostek organizacyjnych, przejętych w trybie niniejszego 
rozporządzenia, według zasad obowiązujących dla sfery 
budżetowej. 

5. Zobowiązania finansowe powstałe w związku z wy
konywaniem zadań , o który€h mowa w § 1, wymagalne przed 
dniem 1 lipca 1993 r. , nie przechodzą na gminy przejmujące 
zadania. Sposób regulacji zobowiązań wymagalnych przed 
dniem 1 stycznia 1994 r., powstałych po dniu 30 czerwca 
1993 r., określą porozumienia, o których mowa w § 1 ust. 1. 
Na wniosek prezydentów miast właściwe organy rządowej 
administracji ogólnej i specjalnej oraz kierownicy jednostek 
organizacyjnych przewidzianych do przekazania w trybie 
niniejszego rozporządzenia przedstawią raporty o sytuacji 
finansowej przekazywanych jednostek i będą przedstawiać 
informacje o przebiegu realizacji budżetu oraz zobowiąza 
niach dotychczasowych i zaciąganych w okresie od dnia 
1 lipca do dnia 31 grudnia 1993 r. 

§ 5. 1. W indywidualnych sprawach z zakresu adminis
tracji publicznej, przekazanych do prowadzenia gminom 
w drodze porozumienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, kontrolę 
instancyjną oraz nadzór sprawuje się na dotychczasowych 
zasadach. 

2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, wszczęte i nie 
zakończone decyzją ostateczną przed dniem 1 stycznia 1994 r., 
są załatwiane przez dotychczas właściwe organy lub upoważ
nione podmioty. 

§ 6. 1. Zgodę na przejęcie zadań i kompetencji, o któ 
rych mowa w § 1, wyraża rada miejska w terminie do dnia 20 
sierpnia 1993 r. 

2. Niepodjęcie uchwały w terminie oznaczonym w ust. 
1 jest równoznaczne z niewyrażeniem zgody na przejęcie 
zadań i kompetencji. 

3. Jeżeli stanowisko w sprawie przejęcia przez gminę 
zadań i kompetencji rada miejska zajęła przed dniem wejścia 

1. Białystok 

2. Bielsko- Biała 
13. Grudziądz 
14. Jastrzębie -Zdrój 

3. Bydgoszcz 15. Jaworzno 
4. Bytom 
5. Chorzów 

16. Kalisz 
17. Katowice 

6. Częstochowa 
7. Dąbrowa Górnicza 
8. Elbląg 

18. Kielce 
19. Koszalin 
20. Kraków 

9. Gdańsk 21. Legnica 

10. Gdynia 
11 . Gliwice 

22. Lublin 
23. Łódź 

12. Gorzów Wielkopolski 24. Mysłowice 

w życie niniejszego rozporządzenia , stanowisko to uważa się 
za wiążące w rozumieniu ust. 1, chyba że w terminie, o którym 
mowa w tym przepisie, rada postanowi inaczej . 

4. Termin zawarcia porozumień, o których mowa w ust. 
1, upływa z dniem 30 października 1993 r. 

5. Uchwała rady miejskiej, o której mowa w ust. 1, oraz 
porozumienie zawierane międiy gminą a właściwym woje
wodą dotyczyć muszą wszystkich zadań i kompetencji okreś
lonych w § 1, z zastrzeżeniem ust. 4. 

6. W imieniu gminy porozumienia zawiera i podpisuje 
prezydent miasta, przedstawiając stosowne upoważnienie 
udzielone przez radę miejską. 

7. W imieniu administracji rządowej porozumienie za
wiera i podpisuje wojewoda po uzgodnieniu z właściwymi 
organami rządowej administracj i specjalnej, w częściach 
dotyczących ich właściwości; uzgodnienie następuje w for
mie pisemnej, w dokumencie porozumienia . 

8. W porozumieniach zawartych na zasadach okreś
lonych w rozporządzeniu stwierdza się wygaśnięcie porozu 
mień zawartych poprzednio między organami administracji 
rządowej a gminami, o ile dotyczą tych samych zadań 
i kompetencji . 

9. Przekazanie zadań i kompetencji na podstawie niniej 
szego rozporządzenia w niczym nie narusza zawartych wcze
śniej przez gminy porozumień z terenowymi organami rządo
wej administracji ogólnej i specjalnej, dotyczących innych 
zadań niż określone w § 1. 

§ 7. 1. Przejęc i e zadań i kompetencji przez gminę, która 
zawarła porozumienie, następuje z dniem 1 stycznia 1994 r. 
Przepis art. 8 ust . 3 i art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 
1990 r. o terenowych organach rządowej administracji 
ogólnej (Dz. U. Nr 21 , poz. 123 i z 1991 r. Nr 75, poz. 328) 
stosuje się odpowiednio. 

2. Jeżeli gmina nie przejmie zadań i kompetencji w ter
minie określonym w ust. 1, porozumienie traci moc obowią
zującą· 

3. Przepis ust. 1 nie uchybia możliwości wcześniejszego 
przejęcia zadań, na zasadach określonych w przepisach 
dotychczasowych, na okres do dnia 31 grudnia 1993 r. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi. w życie z dniem ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka 

25. Olsztyn 
26. Opole 
27 . Płock 
28. Poznań 
29. Radom 
30. Ruda Śląska 
31 . Rybnik 
32. Rzeszów 
33. Siemianowice Śląskie 
34. Słupsk 
35. Sopot 
36. Sosnowiec 

Załączniki do rozporządzenia Rady Mini 
strów z dnia 13 lipca 1993 r. (poz. 309) 

Załącznik nr 1 

37. Szczecin 
38. Świętochłowice 
39. Tarnów 
40. Toruń 
41. Tychy 
42. Wałbrzych 
43. Włocławek 
44. Wrocław 
45. Zabrze 
46. Zielona Góra 
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Załącznik nr 2 

WYKAZ SZKOŁ I INSTYTUCJI KULTURY NIE PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU 

1. Szkoły: 

1) Szkoły Policealne Pracowników Służb Społecznych w : 
Białymstoku, Bielsku-Białej, Gdańsku, Gorzowie Wiel 
kopolskim, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsz
tynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu i Wroc
ławiu ; 

2) szkoły morskie i żeglugi śródlądowej : 

a) Zespoły Szkół Morskich w : Świnoujściu, Kołobrzegu 
i Darłowie, 

b) Zespół Szkół Zawodowych Żeglugi Śródlądowej we 
Wrocławiu, 

c) Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie 
- Koźlu, 

d) Zespół Szkół Zawodowych w Nakle nad Notecią ; 

3) szkoły artystyczne: 

a) Zespoły Szkół Muzycznych w Elblągu i Poznaniu, 
b) Państwowa Szkoła Baletowa w Gdańsku , 

c) Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentows
kiego w Kielcach, 

d) Policealne Studium Zawodowe Techniki Teatralno
-Filmowej w Łodzi; 

4) szkoły kolejowe: 

a) Technika Kolejowe w : Bydgoszczy, Krakowie, Olsz-
tynie i Poznaniu, 

b) Zaoczne Technikum Kolejowe w Bydgoszczy, 
c) Zespoły Szkół Kolejowych w : Gliwicach i Szczecinie, 
d) Zespół Szkół Kolejowych DG PKP we Wrocławiu, 
e) Zespoły Szkół Zawodowych PKP w : Białymstoku , 

Gdyni, Lublinie, Łodzi, Słupsku i Sosnowcu, 
f) Zasadnicze Szkoły Zawodowe PKP w: Gdańsku, 

Jaworznie, Krakowie, Legnicy, Olsztynie, Opolu, 
Rybniku, Rzeszowie, Tarnowie i Wrocławiu, 

g) Zasadnicza Szkoła Zawodowa PKP ZNTK w Byd 
goszczy. 

2. Instytucje kultury: 

1) Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białyms-
toku, 

2) Teatr Polski w Bydgoszczy, 
3) Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy, 
4) Teatr Wybrzeże w Gdańsku , 

5) Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku , 

6) Państwowy Teatr Śląski w Katowicach, 
7) Biblioteka Śląska w Katowicach, 
8) Państwowa Filharmonia Śląska w Katowicach, 
9) Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie, 

10) Filharmon ia Krakowska w Krakowie, 
11) Cricoteka w Krakowie, 
12) Państwowy Teatr Dramatyczny im. Juliusza Osterwy 

w Lublinie, 
13) Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" w Lublinie, 
14) Państwowa Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lub-

linie, 
15) Teatr M uzyczny w Lublinie, 
16) Muzeum Sztuki w Łodzi, 
17) Teatr Wielki w Łodzi, 
18) Państwowy Teatr im. S. Jaracza w Łodzi, 
19) Filharmon ia im. A. Rubinsteina w Łodzi , 

20) Państwowy Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie, 
21) Teatr im. J . Kochanowskiego w Opolu, 
22) Państwowa Fi lharmonia im. J. EIsnera w Opolu, 
23) Teatr Nowy w Poznaniu, 
24) Teatr Wielki im. S. Moniuszki w Poznaniu, 
25) Państwowa Fi lharmonia w Poznan iu, 
26) Teatr Polski w Szczecinie, 
27) Państwowa Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, 
28) Teatr im. W. Horzycy w Toruniu, 
29) Teatr Polski we Wrocławiu, 
30) Państwowa Opera we Wrocławiu, 
31) Państwowa Filharmonia we Wrocławiu . 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 14 lipca 1993 r. 

w sprawie ustalenia miesięcznych procentowych przyrostów wynagrodzeń w trzecim kwartale 1993 r. 

Na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 22 grudnia 
1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń (Dz. U. 
z 1991 r. Nr 1, poz. 1, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, Nr 73, poz. 361 
i Nr 100, poz. 498 oraz z 1993 r. Nr 28, poz. 127) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. Ustala się procentowe przyrosty wynagrodzeń w po-

szczególnych miesiącach trzeciego kwartału 1993 r. w na
stępujących wysokościach : 

lipiec 1A. 
sierpień 1 A. 
wrzesień 1,4. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka 
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