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ROZPORZĄDZENIE RADY 'MINISTRÓW 

z dnia 22 listopada 1994 r. 

w sprawie trybu składania wniosków oraz zasad przyznawania dotacji z bud'żetu państwa na dofinansowanie 
- ' " regionalnych programów restrukturyzacyjnych. 

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 
1994 z dnia 25 marca 1994 r. (Dz.U. Nr 52, poz. 209) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Rozporządzenie określa tryb _ składania wnios
ków oraz zasady przyznawania, z rezerwy budżetu państwa 
określonej wart. 17 ust. 1, pkt 2 ustawy budżetowej na rok 
1994z dnia 25 marca 1994 r. (Oz, U. Nr 52, poz. 209), dotacji 
na dofinansowanie regionalnych programów restrukturyza
cyjnych. 

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) dotacji - rozumie się przez to dotację z rezerwy budżetu 
państwa, o której mowa w ust. 1, 

2) regionalnym programie restrukturyzacyjnym - rozumie 
się przez to program restrukturyzacji województwa łódz
kiego oraz program restrukturyzacji regionu wałbrzys-
kiego, ' 

3) wojewodzie - rozumie się prz,ez to Wojewodę Łódz
kiego i Wojewodę Wałbrzyskiego, 

4) inwestycjach - rozumie się przez to inwestycje, których 
realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów okreś
lonych w regi'onalriym programie restrukturyzacyjnym, 

5) wnioskodaw~ach ,- r9żu;n ie się przez to inwestorów 
ubiegających się o uzyskanie dotacji na dofinansowanie 
inwestycji, o których mowa w pkt 4, w tym również 
zarządy gmin, jeżęli inwestyc;je są zadaniami własnymi 
gmin. 

§ 2. Rezerwę budżetu pai1st~a; o której mowa w § 1 ust. 
1, rozdziela się, pO,między woj~\l)fództwo łódzkie i województ
wo wałbrzyskie, prpporcjonalnie do liczby bęzrobotnych 
zarejestrowanych w rejonowych urzędach pracy w tych 
województwach ha koniec I półrocza 1994 r., przeznaczając: 

1) dla województwa łódzkiego - kwotę 164833 mln zł, 

2) dla województv,va wałbrzxskiego - kwotę 132377 
mln zł. 

§ 3. 1. Dotacje na dofinansowanie poszczególnych in
westycji przyznaje wojewoda w granicach kwoty dotacji 
ustalonej dla województwa w § 2., 

2. Kwota dotacji na inwestycję nie może przekroczyć 
50% wartości nakładów planowanych do poniesienia na tę 
inwestycję od dnia 1 października 1994 r. do dnia 30 czerwca 
1995 r., z zastrżeżeniem ust. f 3'. -

3. Wojewoda przy przyznawaniu kwoty dotacji na dofi
nansowanie inwestycji będącej zadaniem własnym gminy 
stosuje zasady określohe wart. 21 ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 
grudnia 1993 'r. ,o' fina'nsowaniu gmin (Dz. U. Nr 129, poz. 
600 i z 1994' r.: Nr 105, poz. 509). 

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie dotacji jest składany przez 
wnioskodawcę właściwemu wojewodzie, w terminie okreś
lonym przez tego wojewodę, nie później jednak niż do dnia 
15 grudnia 1994 r. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać 
w szczególności dane o: 

1) nazwie i adresie wnioskodawcy, 

2) nazwie i lokalizacji inwestycji, 

3) wartości kosztorysowej inwestycji, 

4) terminie rozpoczęcia i zakończenia inwestycji" 

5) efektach gospodarczych i społecznych inwestycji, 

6) wartości nakładów poniesionych na inwestycję od po
czątku jej realizacji do końca miesiąca poprzedzającego 
miesiąc, w którym jest składany wniosek, 

7) wartości nakładów na inwestycję w 1994r., w tym w IV 
kwartale 1994 r. oraz w następnych latach jej realizacji, 
w tym w I i II kwartale 1995 r., 

8) źródłach finansowania nakładów, o których mowa 
w pkt 7, 

9) zakresie rzeczowym inwestycj i, planowanym do wyko
nania do dnia 31 grudnia 1994 r. oraz w I i II kwartale 
1995 r., 

10), stanie przygotowania inwestycji do realizacji, 

11) uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska, związa
nych z realizacją inwestycji. 

3. WniOskodawca do wniosku załącza : 

1) pisemne potwierdzenie banku o udzieleniu lub zapew
ni,eniu udzielenia wnioskodawcy kredytu na finansowa
'ni:e inwestycji oraz o kwocie tego kredytu, jeżeli we 
wnibsku jest wykazany kredyt jako źródło finansowania 
tej inwestycji; w razie wykazania we wniosku pożyczki" 
do takiego wniosku wnioskodawca załącza pisemne 
potwierdzenie pożyczkodawcy, zawierające odpowied
nie informacje, 

2) zobowiązanie wnioskodawcy do zwrotu dotacji, wraz 
z odsetkami w wysokości ustalanej od zaległości podat
kowych, naliczonymi od dnia otrzymania dotacji, 
w przypadkach, o których mowa w § 6 ust, 3 i 4, oraz po 
upływie terminu określonego w § 8. 

_ § 5. 1. Wojewoda po rozpatrzeniu wniosku o przyzna
nie dotacji na dofinansowanie inwestycji, w terminie 5 dni od 
dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę: 

1) wydaje~ecyzję w sprawie przyznania lub odmowy 
przyznania dotacji na dofinansowanie inwestycji objętej 
wnioskiem; decyzja o przyznaniu dotacji określa kwotę 
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tej dotacji i planowany termin jej przekazania wnios
kodawcy, 

2) przekazuje wnioskodawcy decyzję, o której mowa w 
pkt 1, 

3) występuje do Ministra Finansów z wnioskiem o dokona
nie odpowiednich zmian w budżecie państwa . 

2. Jeżeli wniosek o przyznanie dotacji został rozpat
rzony negatywnie, wojewoda zawiadamia wnioskodawcę 
o przyczynach takiej decyzji. 

§ 6. 1. Wojewoda kontroluje: 

1) prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanych 
wnioskodawcom, 

2) przestrzeganie przez wnioskodawców obowiązku zwro
tu dotacji w wypadkach określonych w ust. 3 i 4 oraz 
w § 8. 

2. Jeżeli wojewoda stwierdzi nieprawidłowości pole
gające w szczególności na: 

1) wstrzyman iu lub zaniechaniu realizacji kontynuowanej 
inwestycji, riierozpoczęciu inwestycji w planowanym 
terminie albo zaawansowaniu realizacji inwestycji 
w stopniu zagrażającym jej zakończeniu w planowanym 
terminie, 

,2) wykorzystywaniu dotacji niezgodnie z jej przeznacze-
niem 

- podejmuje działania mające na celu wyjaśnienie przy
czyn wystąpienia nieprawidłowości oraz ustala dla wnios
kodawcy termin, do którego wnioskodawca jest obowiąza
ny, usunąć nieprawidłowości i zawiadomić o tym wojewo
dę; 

3. Jeżeli wnioskodawca nie usunie nieprawidłowości 
w terminie ustalonym przez, wojewodę, dotacja w całości 
podlega zwrotowi przez wnioskodawcę, do budżetu woje
wody, w ciągu 14 dni od tego terminu. 

4. Dotacja przekazana na dofinansowanie inwestycji 
podlega zwrotowi w całości do budżetu wojewody, również 
gdy: ' 

1) inwestycja' przewidziana do zakończ,enia w I ' lub II 
kwartale 1995 r. nie zostanie zakończona. vy terminie 
planowanym we wniosku, 

2) inwestycja przewidziana do zakończenia po I półroczu 
1995 r. nie zostanie zrealizowana w zakresie rzeczowym 
planowanym we wniosku do wykonania do dnia 30 
czerwca 1995 r. 

5. W wypadkach, o których mowa w ust. 4, dotacja 
podlega zwrotowi przez wnioskodawcę w terminie uzgod
nionym z wojewodą, nie później niż do dnia 31 grudnia 
1995 r. 

§ 7. 1. Wnioskodawca, który otrzymał dotację, jest zo
bowiązany do sporządzania i przekazywania właściwemu 
wojewodzie, w terminie 15 dni po upływie I i II kwartału 
,1995 J ., zwanym-dalej "okresem sprawozdawczym", infor
macji o przebiegu realizacji i finansowania tej inwestycji, 

, zawierającej' w szczególności: 

1) nazwę i adres wnioskodawcy, 

2) nazwę i lokalizację inwestycji, 

3) planowaną i rzeczywistą wartość nakładów poniesio
nych na inwestycję w okresie sprawozdawczym, 

4) wysokość przyznanej i otrzymanej dotacji, 

5) planowane i rzeczywiste efekty społeczne ' i gospodarcze 
inwestycji lub jej części (etapu), zakończonej w okresie 
sprawozdawczym. 

2. Wnioskodawca do informacji, o której mowa w ust. 1, 
załącza: 

1) kopię protokołu końcowego odbioru inwestycji zakoń
czonej w okresie sprawozdawczym lub kopię protokołu 
częściowego odbioru inwestycji przewidzianej do za 
kończenia po I półroczu 1995 r., w zakresie rzeczowym 
planowanym we wniosku do wykonania do końca 
okresu sprawozdawczego, 

2) część opisową, zawierającą w szczególności analizę 
przebiegu realizacji i finansowania inwestycji oraz dane 
dotyczące zrealizowanego zakresu rzeczowego inwes
tycji, który we, wniosku był planowany do wykonan ia do 
końca okresu sprawozdawczego. 

3. Wojewodowie, po upływie I i II kwartału 1995 r., 
przekażą Ministrowi - Kierownikowi Centralnego Urzędu 
Planowania informacje zbiorcze sporządzone na podstawie 
danych zawartych w informacjach otrzymanych od wnios
kodawców, z zastrzeżeniem ust. 4--7. 

4 . .Informacje zbiorcze sporządzone przez wojewodów 
po I kwartale 1995 r. są przekazywane do dnia 15 maja 
1995 r., a sporządzone po II kwartale 1995 r. - do dnia' 15 
sierpn ia 1995 r: ' 

5. Przed sporządzeniem informacji zbiorczej dane zawa
rte w informacjach otrzymanych od wnioskodawców są 
weryfikowane przez wojewodów. 

6. Informacja zbiorcza sporządzona przez wojewodów 
po II kwartale 1995 r. jest przekazywana łącznie z: 

1) analizą nieprawidłowości występujących w 1994 r, 
i w I półroczu 1995 r. podczas realizacji i finansowania 
inwestycji, 

2) informacją o działaniach podjętych przez ' wojewodę 
w celu usunięcia nieprawidłowości, o których mowa 
w pkt 1, i wynikach tych działań, 

3) informacją o łącznych kwotach dotacji podlegających 
zwrotowi przez inwestorów do budżetu wojewody 
i zwróconych do dnia 31 lipca 1995 r., w wypadkach, 
o których mowa w § 6 ust. 3 i 4 oraz w § 8. 

7. Kopie informacji i analizy, o których mowa w ust. 6, 
wojewodowie przekażą Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej 
oraz Ministrowi Finansów. 

§ 8. Dotacja przekazana wnioskodawcy na dofinaQsp
wanie inwestycji, lecz nie wykorzystana w całości do dnia 30 
czerwca 1995 r., podlega zwrotowi do budżetu wojewody, 
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w terminie do dnia 31 lipca 1995 r., w kwocie pozostałej § 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
w dniu 30 czerwca 1995 r. szenia. 

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 30 listopada 1994 r. 

w sprawie określenia wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają 
z upływem roku budżetowego 1994. 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 
1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344 
i z 1994 r. Nr 76, poz. 344) , w związku z art. 36 ustawy 
budżetowej na rok 1994 z dnia 25 marca 1994 r. (Dz. U. 
Nr 52, poz. 209) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Nie wykorzystana w 1994 r. kwota wydatków na 
zakup samolotów "Iryda", ujęta w części 30 budżetu państ-

wa- Ministerstwo Obrony Narodowej, podlega przekazaniu 
na rachunek sum depozytowych i w 1995 r. może być 
wykorzystana na regulowanie zobowiązań związanych wyłą 

cznie z realizacją tych zakupów. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia . 

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 2 grudnia 1994 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu, praw 
i obowiązków podmiotów organizujących tę naukę oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu. 

Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425, z 1992 r. 
Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 127, poz. 585 
oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 53, poz. 215) oraz art. 191 
§ 3 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grud
nia 1992 r. w sprawie organizowania i finansowania prak
tycznej nauki zawodu, praw i obowiązków podmiotów 
organizujących tę naukę oraz uczniów odbywających prak
tyczną naukę zawodu (Dz. U. Nr 97, poz. 479) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w § 12 w ust. 3 wyrazy "w sześciu podstawowych 
działach sfery produkcji materialnej" zastępuje się wyra 
zami "w sektorze przedsiębiorstw"; 

2) w § 15: 

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, 

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

,,2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, 
mogą być przeznaczone wyłącznie na: 

1) refundowanie zakładom pracy wynagrodze
nia instruktorów praktycznej nauki zawodu, 
o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1, prowadzą
cych zajęcia praktyczne z uczniami - do 
wysokości nie przekraczającej wynagrodze
nia zasadniczego wraz z dodatkiem za staż 
pracy nauczycieli z wykształceniem na po
ziomie studium nauczycielskiego i 10-letnim 
stażem pracy, ustalanego na podstawie prze
pisów w sprawie wynagradzania nauczycieli, 

2) refundowanie zakładom pracy kosztów śro
dków ochrony indywidualnej oraz odzieży 
i obuwia roboczego uczniów, niezbędnego 
na danym stanowisku szkoleniowym, przy
dzielonego na okres zajęć prowadzonych 
w zakładzie pracy w danym roku szkolnym 
- do wysokości 20% miesięcznego wyna 
grodzenia, o którym mowa w pkt 1.". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak 


