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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 31 l ipca 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania inwestycji sportowych ze 
środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych, trybu składa nia wniosków oraz przekazywa

nia środków i ich rozliczania. 

Na podstawie art. 47b ust. 2b ustawy z dnia 29 lip
ca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych 
(O"z. U. Nr 68, poz. 341, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1994 r. 
Nr 98, poz. 472, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, 
poz. 62 1 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 503) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 
kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad dofi 
nansowywania inwestycji sportowych ze środków po
chodzących z do piat do stawek w grach liczbowych, 
trybu skladania wniosków oraz przekazywania środ
ków i ich rozliczan ia (Dz. U. Nr 46, poz. 293) po § 7 do
daje się § 7a w brzmien iu: 

,,§ 7a. 1. Kwota środków z dopłat na dofinansowa
nie inwestycj i odtworzen iowych, podej -

mowanych po zn iszczeniach ob iektów 
sportowych na obszarach gmin obj ętych 
powodzi ą, nie może przekroczyć 99% war
tości kosztorysowej inwestycj i. 

2. Wnioski o dofi nansowanie inwestycji, 
o których mowa w ust . 1, mogą być skła
dane do dnia 30 listopada 1997 r. 

3. Do wniosków, o których mowa w ust. 2, 
nie stosuje się przepisów § 3 ust. 5 pkt 6, 
ust. 6 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 7 pkt 4." 

§ 2. Rozporządzen ie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. 

Minister Finansów: M. Belka 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 

z dnia 5 sierpnia 1997 r. 

w sprawie sposobu rozdysponowania kont yngentu celnego na towary przywożone z zagranicy na potrzeby 
rea lizacji programu zapobiegania i likw idacji skutków klęski żywiołowej . 

Na podstawie art. 45 ust. 2 oraz art. 58 pkt 1 usta
wy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. 
z 1994 r. Nr71 , poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, 
poz. 434, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, 
poz. 31, Nr 64, poz. 407 i Nr 80, poz. 498) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. 1. Rozdysponowanie kontyngentu celnego na 
towary przywożone z zagranicy na potrzeby realizacj i 
programu zapobiegania i l ikwidacji skutków klęski ży
wiołowej, określone w załączn i ku do rozporządzen i a 
Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie usta
nowienia kontyngentu celnego na towary przywożone 
z zagranicy na potrzeby zapobiegania i l ikwidacji skut
ków klęsk i żywi olowej (Oz. U. Nr 82, poz. 520 i Nr 95, 
poz. 579), następuje w drodze potwierdzenia przez Mi 
n istra-członka Rady Minist rów, właściwego w spra
wie usuwania skutków powodzi, wn iosku złożonego 
przez podmioty dokonujące importu tych towarów. 

2. Wzór wniosku, O którym mowa w ust. 1. stano
wi załączn ik do rozporządzen ia . 

§ 2. Pozwolenia na przywóz towarów wydają dy
rektorzy u rzędów celnych na podstawie wniosków po
twierdzonych przez Ministra---członka Rady Minist rów 
właściwego w sprawie usuwania skutków powodzi. 

§ 3. Po wykorzystaniu pozwolen ia, o którym mowa 
w § 2, podmioty dokonujące obrotu obowi ązane są 

przesłać do Ministra---człon ka Rady Minist rów, właśc i 
wego w sprawie usuwania skutków powodzi, kseroko
pię pozwolenia potwierdzonego przez urząd ce lny. 

§ 4. Min ister---członek Rady Ministrów właśc iwy 
w sprawie usuwania skutków powodzi przedstawia M i
nistrowi Gospodarki cotygodniową informację doty
czącą stopnia rozdysponowania i wykorzystania kon
tyngentu, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

§ 5. W zakresie uregu lowanym nin iejszym rozpo
rządzeniem nie stosuje się przepisów rozporządzen i a 

Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagran icą z dnia 
22 grudnia 1993 r. w sprawie sposobu rozdysponowa
nia kontyngentów oraz postępowan i a w sprawach wy
dawania pozwoleń na wywóz i przywóz w obrocie to
warowym z zag ranicą (Dz. U. Nr 131, poz. 626, z 1994 r. 
Nr 132, poz. 681 i z 1996 r. Nr 82, poz. 382). 

§ 6. Rozporządzen ie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Gospodarki: W. Kaczmarek 




