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wiących jej integralną część Protokołów dodatkowych 
nr 1 i 2, dokument przystąpienia Rzeczypospolitej Pol 
skiej do tej konwencji oraz Protokołów dodatkowych 
nr 1 i 2. 

Zgodnie z postanowieniem art. 16 wskazanej wyżej 
konwencji weszła ona w życie wraz z Protokołam i do
datkowymi nr 1 i 2 w stosunku do Polski dnia 22 listo
pada 1996 r. 

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co nastę
puje: 

1. Zgodnie z art. 14 ust. 3 lit. b) powyższej konwen
cji weszła ona w życie dnia 30 września 1961 r., a jej 
stronami z tą datą stały się następujące państwa: 

Austria 
Belgia 
Dania 
Francja 
Grecja 
Hiszpania 
Irlandia 
Islandia 
Kanada 
Norwegia 
Portugalia 
Republika Federalna Niemiec 
Stany Zjednoczone Ameryki 
Szwajcaria 
Szwecja 
Turcja 
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii 

i Irlandii Północnej. 

Na wniosek Wielkiej Brytanii postanowienia kon
wencji odnoszą się również do wyspy Man, Gibraltaru, 
Bermudów, Jersey oraz Guernsey. 

2. Zgodnie z art. 14 ust. 3 lit. b) powyższej konwen
cji weszła ona w życie w stosunku do następujących 
państw w dniach zarejestrowania przez depozytariusza 
złożonych przez nie dokumentów ratyfikacyjnych, co 
dokonane zostało w niżej podanych datach : 

Luksemburg dnia 7 grudnia 1961 r. 
Niderlandy dnia 13 listopada 1961 r. 
Włochy dnia 29 marca 1962 r. 

3. Zgodnie z art. 16 wskazanej wyżej konwencji we
szła ona w życie w stosunku do następujących państw 
w dniach zarejestrowania przez depozytariusza złożo
nych przez nie dokumentów przystąpienia do tej kon
wencji , co dokonane zostało w niżej podanych datach: 

Australia dnia 7 czerwca 1971 r. 
Czechy dnia 21 grudnia 1995 r. 
Finlandia dnia 28 stycznia 1969 r. 
Japonia dnia 28 kwietnia 1964 r. 
Republika Korei dnia 12 grudn ia 1996 r. 
Meksyk dnia 18 maja 1994 r. 
Nowa Zelandia dnia 29 maja 1973 r. 
Węgry dnia 7 maja 1996 r. 

4. Informacje o państwach, które w terminie póź
niejszym staną się stronami powyższej konwencji, 
można uzyskać w Departamencie Prawno-Traktato
wym Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

Minister Spraw Zagranicznych: B. Geremek 

492 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 2 czerwca 1998 r. 

w sprawie zakresu, trybu i warunków wspierania środkami z budżetu państwa na 1998 r. 
realizacji regionalnych programów restrukturyzacyjnych oraz tworzenia instytucji lokalnych. 

Na podstawie art. 37i ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu 
bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, 
poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, 
poz. 569, Nr 107, poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, 
poz. 776) oraz art. 25 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 
1998 z dnia 19 lutego 1998 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 156) za
rządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporządzenie określa : 

1) województwa, w których realizacja reg ionalnego 
programu restrukturyzacyjnego jest wspierana ze 
środków budżetu państwa na 1998 r., 

2) tryb i warunki wspierania ze środków budżetu pań
stwa na 1998 r. realizacji regionalnych programów 
restrukturyzacyjnych w województwach, o których 
mowa w pkt 1, 

3) tryb i warunki przyznawania dotacji ze środków bu
dżetu państwa na 1998 r. na tworzenie instytucji lo
kalnych w województwie katowickim, o których 
mowa wart. 19 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 4, 5 i 7 oraz 
art. 21-23 Kontraktu regionalnego dla wojewódz
twa katowickiego. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobo
ciu - rozumie się przez to ustawę z dnia 14 grud
nia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezro
bociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, 
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poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 
569, Nr 107, poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, 
poz. 776), 

2) ustawie budżetowej - rozumie się przez to ustawę 
budżetową na rok 1998 z dnia 19 lutego 1998 r. 
(Dz. U. Nr 28, poz. 156), 

3) ustawie o finansowaniu gmin - rozumie się przez 
to ustawę z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu 
gmin (Dz. U. z 1998 r. Nr 30, poz. 164), 

4) Kontrakcie - rozumie się przez to Kontrakt regio
nalny dla województwa katowickiego z dnia 5 paź
dziernika 1995 r., o którym mowa wart. 25 ust. 1 
pkt 1 ustawy budżetowej. 

Rozdział 2 

Województwa otrzymujące środki z rezerwy celowej 
budżetu państwa na 1998 r. oraz przeznaczenie tych 

środków 

§ 3. 1. Ze środków rezerwy celowej, określonej 
wart. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy budżetowej, jest wspiera
na realizacja programów: 

1) "Strategia rozwoju województwa elbląskiego", 

2) "Strategia rozwoju gospodarczego województwa 
koszalińskiego" , 

3) "Strategia rozwoju województwa olsztyńskiego", 

4) "Partnerska strategia rozwoju województwa słup
skiego na lata 1997-2002", 

5) "Strategia rozwoju województwa suwalskiego na 
lata 1997-2002 MAZURY I SUWALSZCZYZNA", 

6) "Strategia rozwoju regionu łódzkiego na lata 
1998-2002 ŁÓDŹ - SAM ŚRODEK JUTRA", 

7) "Europejska strategia rozwoju regionu wałbrzy
skiego na lata 1998-2002 BY SPROSTAĆ WYZWA
NIOM PRZYSZŁOŚCI", 

oraz 

8) strategii i programów rozwoju lokalnego w woje
wództwie katowickim, 

zwanych w rozporządzeniu "regionalnymi programa
mi restrukturyzacyjnymi" . 

2. Ze środków rezerwy celowej, określonej w ust. 1, 
przeznacza się dla: 

1) województwa elbląskiego - kwotę 7 500 tys. zł, 

2) województwa koszalińskiego - kwotę 7 500 tys. zł, 

3) województwa olsztyńskiego - kwotę 7 500 tys . zł, 

4) województwa słupskiego - kwotę 7 500 tys. zł, 

5) województwa suwalskiego - kwotę 7 500 tys. zł, 

6) województwa łódzkiego - kwotę 7 500 tys. zł, 

7) województwa wałbrzyskiego - kwotę 7 500 tys. zł, 

8) województwa katowickiego - kwotę 7 500 tys . zł. 

§ 4. 1. Środki z rezerwy celowej, o których mowa: 

1) w § 3 ust. 2 pkt 1-5, są przeznaczone na: 
a) dotacje dla agencji rozwoju regionalnego i funda

cji, zwanych dalej "instytucjami regionalnymi", 
b) dotacje dla gmin - na dofinansowanie inwesty

cji będących zadaniami własnymi gmin, które są 
realizowane w dziedzinach zgodnych z kierunka
mi rozwoju określonymi w regionalnych progra
mach restrukturyzacyjnych, 

2) w § 3 ust. 2 pkt 6 i 7, są przeznaczone na: 

a) dotacje dla instytucji regionalnych, 

b) dotacje dla przedsiębiorców - na dofinansowa
nie ich inwestycji przyczyniających się do powsta
wania nowych miejsc pracy w dziedzinach zgod
nych z kierunkami rozwoju określonymi w regio
nalnych programach restrukturyzacyjnych, 

3) w § 3 ust. 2 pkt 8, są przeznaczone na: 

a) dotacje dla instytucji regionalnych, 

b) dotacje na tworzenie instytucji lokalnych, o któ
rych mowa wart. 19 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 4, 5 i 7 
oraz art. 21-23 Kontraktu . 

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są przyznawa
ne w trybie i na warunkach określonych w odpowied
nich przepisach rozdziałów 3-5. 

Rozdział 3 

Dotacje dla instytucji regionalnych 

§ 5. 1. Wojewoda, w granicach kwoty środków bu
dżetowych ustalonej dla danego województwa w § 3 
ust. 2, może przyznać dotacje dla instytucji regional 
nych na udzielanie pożyczek inwestorom realizującym 
inwestycje przyczyniające się do powstawania nowych 
miejsc pracy w dziedzinach zgodnych z kierunkami roz
woju określonymi w regionalnym programie restruk
turyzacyjnym, zwanych dalej "pożyczkami", jeżeli sta
tuty tych instytucji: 

1) przewidują wspomaganie realizacji regionalnego 
programu restrukturyzacyjnego, 

2) upowaźniają dane instytucje do udzielania poży

czek na finansowanie inwestycji określonych w re
gionalnym programie restrukturyzacyjnym. 

2. Kwota dotacji dla instytucji regionalnej nie może 
przekroczyć 75% łącznej kwoty obejmującej dotację 
oraz środki instytucji regionalnej planowane przez nią 
na udzielanie pożyczek w 1998 r. 

§ 6. 1. Wniosek o przyznanie dotacji jest składany 
przez instytucję regionalną właściwemu wojewodzie 
w terminie 40 dni od dnia wejścia w życie rozporządze
nia. 

2. Instytucja regionalna do wniosku załącza: 

1) szczegółowe uzasadnienie wnioskowanej kwoty 
dotacji i proponowanego terminu jej przekazania 
dla instytucji regionalnej, 
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2) oświadczenie o kwocie środków instytucji regional
nej przeznaczonych w 1998 r. na udzielanie poży
czek, 

3) dokument ustalający zasady udzielania pożyczek, 

4) statut instytucji regionalnej, 

5) bilans instytucji regionalnej za 1997 r., 

6) plan finansowy instytucji regionalnej na 1998 r. , 

7) zaświadczenie urzędu skarbowego o stanie uregu
lowania przez instytucję regionalną zobowiązań 
wobec budżetu państwa, 

8) zobowiązanie instytucji regionalnej do zwrotu do
tacji wraz z odsetkami, w wysokości ustalanej od 
zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia 
otrzymania dotacji do dnia jej zwrotu - w wypad
ku, o którym mowa w § 9 ust. 3. 

§ 7.1. Wojewoda, po rozpatrzeniu wniosków insty
tucji regionalnych, a Wojewoda Katowicki również po 
pozytywnym zaopiniowaniu przez Prezydium Rady 
Kontraktu utworzonej zgodnie z art. 27 ust. 1,3 i 4 Kon
traktu w terminie 65 dni od dnia wejścia w życie rozpo
rządzenia: 

1) ustala kwoty dotacji przyznanych dla poszczegól
nych instytucji regionalnych, a jeżeli dotacje mają 
być przekazane w ratach - wojewoda określa też 
wysokość rat, 

2) przekazuje Ministrowi Gospodarki informację o do
tacjach przyznanych poszczególnym instytucjom 
regionalnym, a jej kopię - Ministrowi Pracy i Poli
tyki Socjalnej, 

3) występuje do Ministra Finansów z wnioskiem o do
konanie odpowiednich zmian w budżecie państwa 
na 1998 r., załączając kopię informacji, o której mo
wa w pkt 2, 

4) informuje instytucje regionalne o ustalonej kwocie 
dotacji. 

2. Wojewoda przekazuje dotacje w terminach 
umożliwiających instytucjom regionalnym przelanie 
tych dotacji na rachunki pożyczkobiorców w okresie 
nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich otrzymania . 

3. Odsetki naliczone przez bank od dotacji przeka
zanej w 1998 r. na rachunek instytucji regionalnej, któ
re pozostaną po ich opodatkowaniu, są w całości prze
znaczane przez tę instytucję na udzielanie pożyczek. 

§ 8. 1. Pożyczka udzielona przez instytucję regional
ną jest oprocentowana według zmiennej stopy procen
towej; oprocentowanie pożyczki nie może przekroczyć 
połowy oprocentowania kredytu refinansowego udzie
lanego pod zastaw papierów wartościowych, zwanego 
"kredytem lombardowym" , ustalonego przez Radę Po
lityki Pieniężnej. 

2. Oprocentowanie pożyczki nie obejmuje prowizji 
pobieranej przez instytucję reg ionalną od pożyczko
biorcy za obsługę pożyczki. 

3. Środki finansowe otrzymane od pożyczkobior
ców w wyniku zwrotu pożyczek i zapłacenia odsetek, 
określonych w ust. 1, instytucja regionalna przeznacza 
w całości na udzielanie nowych pożyczek . 

§ 9. 1. Wojewoda kontroluje prawidłowość wyko
rzystania dotacji przez instytucję regionalną. 

2. Jeżeli wojewoda, w wyniku kontroli albo na pod
stawie informacji otrzymanych od innego organu kon
trolnego lub od instytucji regionalnej, stwierdzi niepra
widłowości w wykorzystywaniu dotacji, podejmuje 
działania mające na celu wyjaśnienie przyczyn wystą
pienia nieprawidłowości oraz ustala termin dla instytu
cji regionalnej, do którego jest zobowiązana je usunąć 
i zawiadomić o tym wojewodę. 

3. Jeżeli instytucja regionalna nie usunie nieprawi
dłowości w terminie ustalonym przez wojewodę, dota
cja nieprawidłowo wykorzystana podlega zwrotowi 
przez instytucję regionalną do budżetu wojewody 
w ciągu 14 dni po upływie tego terminu. 

§ 10. 1. Instytucja regionalna , która otrzymała dota
cję, jest zobowiązana do sporządzenia i przekazania 
wojewodzie, do dnia 31 stycznia 1999 r.: 

1) wykazu pożyczkobiorców, zawierającego w szcze
gólności następujące dane: 

a) nazwę i adres pożyczkobiorcy, 

b) nazwę i lokalizację inwestycji finansowanej 
z udziałem pożyczki, 

c) kwotę pożyczki ze środków dotacji, określoną 
w umowie zawartej z pożyczkobiorcą w 1998 r., 
zwanej dalej "pożyczką udzieloną", 

d) kwotę pożyczki, o której mowa w lit. c), przeka
zanej w 1998 r. na rachunek pożyczkobiorcy, 
zwanej dalej "pożyczką wykorzystaną", 

e) termin spłaty pożyczki, określony w umowie 
o jej udzieleniu (lub terminy spłaty, jeżeli spłata 
ma następować w ratach), 

f) wysokość odsetek od pożyczki określoną 

w umowie, o której mowa w lit. e), oraz terminy 
ich zapłaty, 

2) informacji o łącznych kwotach : 

a) pożyczek udzielonych w 1998 r. ze środków insty
tucji regionalnej i dotacji, 

b) pożyczek, o których mowa w lit. a), wykorzysta
nych przez pożyczkobiorców w 1998 r. 

2. Wojewoda, do dnia 31 marca 1999 r., przekaże 
Ministrowi Gospodarki informację o pożyczkach udzie
lonych w 1998 r. przez poszczególne -instytucje regio
nalne ze środków tych instytucji i dotacji oraz o pożycz
kach wykorzystanych w 1998 r. przez pożyczkobiorców, 
zawierającą w szczególności: 

1) liczbę pożyczkobiorców, 

2) łączne kwoty pożyczek udzielonych i łączne kwoty 
pożyczek wykorzystanych, 
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3) zbiorczy harmonogram spłaty pożyczek i odsetek, 

4) wykaz ważniejszych inwestycji finansowanych 
z udziałem pożyczek, 

5) dane o nieprawidłowościach, o których mowa 
w § 9 ust. 2, oraz o dzi ałaniach podjętych przez wo
jewodę w celu usunięcia tych nieprawidłowości 
i wynikach działań wojewody, 

6) łączną kwotę dotacji podlegających zwrotowi przez 
instytucje regionalne do budżetu wojewody oraz 
łączną kwotę dotacji zwróconych do dnia 31 grud
nia 1998 r. 

3. Kopie informacji , o której mowa w ust. 2, woje
woda przekaże Ministrowi Pracy i Pol ityki Socjalnej 
oraz Ministrowi Finansów. 

4. Ministe r Gospodarki sporządzi informację zbior
czą, na podstawie danych zawartych w informacji wo
jewodów, o której mowa w ust. 2, oraz przedstawi ją 
Radzie Ministrów, łącznie z informacją określoną 
w § 17 ust. 6. 

§ 11. 1. Dotacje zwracane przez instytucję regional
ną do budżetu wojewody w 1998 r. wojewoda może 
przeznaczyć na cele określone w § 16 ust. 1, z zastrze
żeniem ust. 2. 

2. Wojewoda Katowicki dotacje, o których mowa 
w ust. 1, może przeznaczyć dla innych instytucji regio
nalnych lub na cele określone w § 20. 

3. Dotacje zwracane przez instytucję regionalną do 
budżetu wojewody po 1998 r. podlegają przekazaniu 
na dochody budżetu państwa. 

Rozdział 4 

Dotacje na dofinansowanie inwestycji 

§ 12. 1. Właściwy wojewoda, w granicach kwoty 
środków budżetowych ustalonej dla danego woje
wództwa: 

1) w § 3 ust. 2 pkt 1-5 - może przyznać dotacje dla 
gmin na dofinansowan ie poszczególnych inwesty
cji, z zastrzeże n iem ust. 2 pkt 1, 

2) w § 3 ust. 2 pkt 6 i 7 - może przyznać dotacje dla 
przedsiębiorców na dofinansowanie poszczegól
nych inwestycji, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2. 

2. Łączna kwota dotacji z budżetu państwa na dofi
nansowanie w 1998 r.: 

1) inwestycji będącej zadaniem własnym gminy nie 
może przekroczyć kwoty, którą ustala się według 
zasad określonych wart. 21 ust. 4-6 ustawy o fi
nansowaniu gmin, 

2) inwestycji przedsiębiorcy, która jest rozpoczynana 
i kończona w 1998 r. lub realizowana w okresie 
dłuższym niż rok, nie może przekroczyć 100% kwo
ty środków innych niż środki z budżetu państwa, 
planowanych na finansowanie tej inwestycji 
w 1998 r., z tym że łączna kwota dotacj i z budżetu 

państwa na dofinansowanie takiej inwestycji nie 
może przekroczyć 50% jej wartości kosztorysowej. 

§ 13. 1. Wniosek o przyznanie dotacji na dofinanso
wanie inwestycji, zwany da lej "wnioskiem", jest spo
rządzany według wzoru stanowiącego załącznik do 
rozporządzenia. 

2. Wniosek jest składany wojewodzie przez zarząd 
gminy - w wypadku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 
lit. b), lub przez przedsiębiorcę -w wypadku, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b), w terminie ustalonym 
przez wojewodę , nie później jednak niż w ciągu 35 dni 
od dnia wejścia w życie rozporządzenia. 

3. Wojewoda zawiadamia zarządy gmin lub ogłasza 
w mediach lokalnych informację przeznaczoną dla 
przedsiębiorców o ustalonym terminie składania wnio
sków. 

4. Część opisowa wniosku składanego przez zarząd 
gminy lub przez przedsięb iorcę, zwanych dalej "wnio
skodawcami", powinna zawierać w szczegó lności uza
sadnien ie potrzeby realizacji inwestycji objętej wnio
skiem oraz dane i informacje o: 

1) zakresie rzeczowym inwestycji, wykonanym do 
końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w któ
rym jest składany wniosek, jeżeli inwestycja jest 
w toku realizacji, 

2) zakresie rzeczowym inwestycji, planowanym do 
wykonania do terminu jej zakończenia określo nego 
w części A poz. 4 wniosku (w tym w 1998 r., jeżeli 
inwestycja jest planowana do zakończe nia po 
1998 r.) , 

3) stanie przygotowania inwestycji do realizacji, 

4) uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska 
związanych z realizacją inwestycji, 

5) planowanych efektach realizacji inwestycji innych 
niż określone w części A poz. 5 wniosku, w tym, 
w wypadku inwestycji przedsiębiorcy, o liczbie no
wych miejsc pracy planowanych do utworzenia 
w wyniku realizacji tej inwestycji, 

6) przewidywanych kwotach i źródłach środków za
granicznych, które w 1998 r. mają być przeznaczo
ne na finansowanie inwestycji, 

7) wnioskach o przyznanie dotacji z państwowych 
funduszów celowych albo z budżetu wojewody lub 
z in nego źródła, złożonych przez wnioskodawcę, 
lecz nie rozpatrzonych do dnia, w którym jest skła
dany wniosek. 

5. Wnioskodawca do wniosku załącza: 

1) pisemne potwierdzenie banku o udz ieleniu lub za
pewnieniu udzielenia wnioskodawcy kredytu na fi
nansowanie inwestycji oraz o kwocie tego kredytu, 
jeżeli w części B tabeli 1 wniosku jest wykazany kre
dyt jako źródło finansowania tej inwestycji; w razie 
wykazan ia pożyczki w części B tabeli 1 wniosku -
wnioskodawca załącza pisemne potwierdzenie po
życzkodawcy zawierające odpowiednie informacje, 
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2) zobowiązanie wnioskodawcy do zwrotu dotacji 
wraz z odsetkami, w wysokości ustalanej od zale
głości podatkowych, naliczonymi od dnia otrzyma
nia dotacji do dnia jej zwrotu - w wypadkach, 
o których mowa w § 15 ust. 4 pkt 1 i w ust. 5, oraz 
od dnia następującego po terminie określonym 
w § 18 ust. 1 do dnia zwrotu kwoty dotacj i, o której 
mowa w tym przep isie. 

6. Przy sporządzaniu i rozpatrywaniu wniosków 
w pierwszej kolejności powinny być uwzględnione in
westycje planowane do zakończenia w 1998 r. i 1999 r. 

§ 14. 1. Wojewoda, po rozpatrzeniu wniosków 
o przyznanie dotacji na dofinansowanie inwestycji: 

1) w terminie 55 dni od dnia wejścia w życ ie rozporzą

dzenia: 

a) ustala kwotę dotacji na dofinansowanie po
szczególnych inwestycji, a jeżeli dotacje mają 
być przekazane w ratach - wojewoda określa 
też wysokość rat, 

b) informuje wnioskodawców o usta lonych kwo
tach dotacji; jeżeli kwota dotacji jest niższa od 
kwoty dotacj i określonej we wniosku - wnio
skodawca, w termi nie 5 dni od dnia otrzymania 
informacji, zawiadamia wojewodę, które dane 
zamieszczone w tym wniosku wymagają korek
ty, oraz przedstawia zmienione dane i ich uza
sadnienie, 

2) w terminie 65 dni od dnia wejścia w życ ie rozporzą

dzenia : 

a) przekazuje Ministrowi Gospodarki wykaz inwe
stycji, które będą dofinansowane dotacją, zawie
rający w szczególn ości pełne nazwy inwestycji, 
ich wartość kosztorysową i termin realizacji, 
kwoty środków planowanych w budżetach gmin 
na finansowanie inwestycji realizowanych jako 
zadania własne gmin i kwoty środków innych niż 
środki z budżetu państwa, planowanych na fi
nansowanie inwestycji przedsiębiorców, ustalo
ne kwoty dotacji i przewidywane terminy ich 
przekazania wnioskodawcom oraz klasyfikację 
budżetową (dział, rozdział, paragraf) wydatków 
budżetowych, które mają być poniesione z bu
dżetu państwa na poszczególne inwestycje, 

b) występuje do Ministra Finansów z wnioskiem 
o dokonanie odpowiednich zmian w budżecie 
państwa, załączając do wniosku kopię wykazu, 
o którym mowa w lit. a). 

2. Kopię wykazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 
lit. a), wojewoda przekazuje również Ministrowi Pracy 
i Polityki Socjalnej. 

3. Wojewoda przekazuje wnioskodawcom dotacje 
w kwotach, które ustalił po rozpatrzeniu wniosków, 
z zastrzeże n iem § 15 ust. 3 i ust. 4 pkt 2. 

§ 15.1. Wojewoda kontroluje: 

1) prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanych 
wnioskodawcom, 

2) przestrzeganie przez wnioskodawców obowiązku 
zwrotu dotacji, w wypadkach określonych w ust. 4 
pkt 1, ust. 5 i 7 oraz w § 18 ust. 1. 

2. Jeżeli wojewoda, w wyniku kontroli albo na pod
stawie informacji otrzymanych od innego organu kon
trolnego lub od wnioskodawcy, stwierdzi nieprawidło
wości polegające w szczególności na wstrzymaniu lub 
zan iechaniu realizacji kontynuowanej inwestycji, nie
rozpoczęciu inwestycji w planowanym terminie albo 
zaawansowaniu realizacji inwestycji w stopniu zagra
żającym jej zakończeniu w planowanym terminie, po
dejmuje działania mające na celu wyjaśnienie przyczyn 
wystąpienia nieprawidłowości oraz ustala dla wnio
skodawcy termin, do którego wnioskodawca jest zobo
wiązany usunąć nieprawidłowości i zawiadomić o tym 
wojewodę· 

3. Wojewoda, w czasie podejmowania działań wo
bec wn ioskodawcy, może zawiesić przekazywanie po
zostałych rat dotacji. 

4. Jeżeli wnioskodawca nie usunie nieprawidłowo
ści w terminie ustalonym przez wojewodę: 

1) dotacja przekazana na dofinansowanie inwestycji 
podlega zwrotowi w całości przez wnioskodawcę, 
w ciągu 14 dni po upływie tego terminu, do budże
tu wojewody, 

2) wojewoda nie przekazuje wnioskodawcy pozosta
łych rat dotacji. 

5. Dotacja przekazana na dofinansowanie inwesty
cji podlega zwrotowi w całości do budżetu wojewody 
również, gdy: 

1) inwestycja przewidziana do zakończenia w 1998 r. 
nie zostan ie zakończona do dnia 31 grudnia 1998 r., 

2) inwestycja przewidziana do zakończenia po 1998 r. 
nie zostanie zrealizowana w zakresie rzeczowym 
planowanym, w części C wniosku, do wykonania 
w 1998 r. 

6. W wypadkach, o których mowa w ust. 5, dotacja 
podlega zwrotowi przez wnioskodawcę w terminie 
uzgodnionym z wojewodą, nie później jednak niż do 
dnia 31 grudnia 1999 r. 

7. Wnioskodawca realizujący: 

1) inwestycję będącą zadaniem własnym gminy zwra
ca część dotacji, w wypadku określonym wart. 21 
ust. 8 ustawyofinansowaniu gmin, w kwocie usta
lonej zgodnie z tym przepisem, 

2) inwestycję przedsiębiorcy zwraca część dotacji, je
żeli w 1998 r. nie przeznaczy na finansowanie inwe
stycji środków innych niż środki z budżetu państwa 
w kwocie planowanej w części B wniosku, z za
strzeżeniem ust. 8. 

8. W wypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, wnio
skodawca zwraca dotację, w kwocie stanowiącej różni
cę między kwotą dotacji otrzymanej w roku budżeto
wym a kwotą tej dotacji, obniżoną o taki sam procent, 
o jaki w roku budżetowym była niższa kwota rzeczywi-
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stych wydatków na finansowanie inwestycji ze środ 
ków innych niż środki z budżetu państwa od łącznej 
kwoty takich środków planowanej na rok budżetowy 
w części B tabeli 1 rubryce 6 wniosku. 

9. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio także do 
części dotacji podlegającej zwrotowi, w wypadkach 
określonych w ust. 7. 

§ 16. 1. Dotacje, które w 1998 r. będą zwrócone 
przez wnioskodawców do budżetu wojewody, w wy
padku określonym w § 15 ust. 4 pkt 1, lub z powodu re
zygnacji z ich wykorzystania w całości lub części, oraz 
dotacje, które nie będą przekazane wnioskodawcom, 
w wypadku określonym w § 15 ust. 4 pkt 2, wojewoda 
w 1998 r. może przeznaczyć na: 

1) zwiększenie kwot dotacji ustalonych na dofinanso
wanie inwestycji, o których mowa w § 14 ust. 1 
pkt 1 lit. aj, 

2) dofinansowanie innych inwestycji objętych wnio
skami złożonymi w terminie określonym w § 13 
ust. 2, 

3) dotacje, o których mowa w § 5 ust. 1. 

2. W wypadkach , o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, 
stosuje się odpowiednio również pozostałe przepisy 
rozdziału 4 oraz odrębne przepisy określające zasady 
przenoszenia planowanych wydatków budżetowych. 

§ 17. 1. Wnioskodawca, który otrzymał dotację na 
dofinansowanie inwestycji, jest zobowiązany do spo
rządzenia i przekazania właściwemu wojewodzie, 
w terminie 15 dni po upływie III kwartału 1998 r. oraz 
w terminie 30 dni po upływie IV kwartału 1998 r., zwa
nych dalej "okresami sprawozdawczymi", informacji 
o przebiegu realizacji i finansowania tej inwestycji, za
wierającej w szczególności: 

1) nazwę i adres wnioskodawcy, 

2) nazwę i lokalizację inwestycji, 

3) wartość kosztorysową inwestycji, 

4) planowaną i rzeczywistą wartość nakładów ponie
sionych na inwestycję od początku 1998 r. do koń 
ca okresu sprawozdawczego, 

5) kwotę środków z budżetu gminy planowaną i rze
czywiście przeznaczoną od początku 1998 r. do koń 
ca okresu sprawozdawczego na dofinansowanie 
inwestycji realizowanej jako zadanie własne gmi
ny, 

6) kwotę przyznanej i otrzymanej dotacji, 

7) planowane i rzeczywiste efekty rzeczowe inwesty
cji lub jej części (etapuj, zakończonej w okresie 
sprawozdawczym. 

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

1) kopię protokołu końcowego odbioru inwestycji za
kończonej w okresie sprawozdawczym, a po upły-

wie IV kwartału 1998 r. - również kopię protokołu 
częściowego odbioru inwestycji przewidzianej do 
zakończenia po 1998 r., w zakresie rzeczowym pla
nowanym, w części ·C wniosku, do wykonania 
w 1998 r., 

2) część opisową, zawierającą w szczególności anali 
zę przebiegu realizacj i i finansowania inwestycji, 
dane dotyczące wykonanego zakresu rzeczowego 
inwestycji, który w częśc i C wniosku był planowa
ny do wykonania w 1998 r., a po upływie IV kwar
tału - także ocenę przewidywanego wpływu inwe
stycji zakończonej w 1998 r., w szczególności na 
tworzenie nowych miejsc pracy w gmin ie, lub licz
bę nowych miejsc pracy, planowanych do utworze
nia przez przedsiębiorcę . 

3. Wojewoda, do dnia 31 marca 1999 r., przekaże 
Ministrowi Gospodarki informację o przebiegu realiza
cji i finansowania inwestycji w 1998 r., sporządzoną na 
podstawie informacji otrzymanych od wnioskodaw
ców, która będzie zawie rała w szczególności: 

1) wykaz inwestycji dofinansowanych w 1998 r. dota
cją, 

2) dane określone w ust. 1 dotyczące poszczególnych 
inwestycji i łączne, obejmujące wszystkie inwesty
cje wym ienione w wykazie, 

3) analizę przebiegu realizacji inwestycji w 1998 r., 

4) ocenę przewidywanego wpływu inwestycji zakoń 
czonych w 1998 r. na zmiany strukturalne i tworze
nie nowych miejsc pracy w województwie, 

5) dane o nieprawidłowościach występujących 
w 1998 r. podczas realizacji i finansowania inwesty
cji oraz o działaniach podjętych przez wojewodę 
w celu usuni ęcia tych nieprawidłowości i wynikach 
działań wojewody, 

6) łączne kwoty dotacji podlegających zwrotowi przez 
wnioskodawców do budżetu wojewody w 1998 r. 
i w 1999 r. oraz łączną kwotę dotacji zwróconych do 
dnia 31 grudnia 1998 r. 

4. Przed sporządzeniem informacji , o której mowa 
w ust. 3, dane zawarte w informacjach otrzymanych 
od wnioskodawców są weryfikowane przez wojewo
dę· 

5. Kop ie informacji, o której mowa w ust. 3, woje
woda przekaże Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej 
oraz Ministrowi Finansów. 

6. M inister Gospodarki , do dnia 15 maja 1999 r., 
przedstawi Radzie Ministrów informację zbiorczą, spo
rządzoną na podstawie informacji i analiz otrzymanych 
od wojewodów, która będzie zawierała w szczególno
ści dane o wykorzystaniu w 1998 r. środków z rezerwy 
celowej. określonej wart. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy budże

towej. o inwestycjach dofinansowanych dotacją i prze
biegu ich realizacji w 1998 r., ważniejszych efektach in
westycji zakończonych w 1998 r. oraz przewidywanym 
wpływie tych inwestycji na zmiany strukturalne i two-
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rzenie nowych miejsc pracy w województwach realizu
jących regionalne programy restrukturyzacyjne. 

§ 18. 1. Część dotacji otrzymanej przez wniosko
dawcę w 1998 r. na dofinansowanie inwestycji, która 
pozostanie w dniu 31 grudnia tego roku, może być 
przeznaczona przez wnioskodawcę w 1999 r. wyłącznie 
na finansowanie zobowiązań związanych z zakresem 
rzeczowym inwestycji, planowanym i wykonanym 
w 1998 r., a po sfinansowaniu zobowiązań - pozosta
ła kwota dotacji podlega zwrotowi do budżetu wojewo
dy w terminie 14 dni od dnia zakończenia finansowa
nia zobowiązań. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli wniosko
dawca jest zobowiązany do zwrotu całej dotacji do bu
dżetu wojewody, w wypadkach określonych w § 15 
ust. 4 pkt 1 i w ust. 5. 

§ 19. 1. Dotacje zwrócone do budżetu wojewody 
w 1998 r., lecz nie przeznaczone przez wojewodę do 
dnia 31 grudnia 1998 r. na cele określone w § 16 ust. 1, 
zmniejszają wydatki budżetowe na 1998 r. 

2. Dotacje zwrócone do budżetu wojewody 
w 1999 r. podlegają przekazaniu na dochody budżetu 
państwa. 

3. Dotacje, o których mowa w ust. 1, wpływają na 
rachunek bieżący, subkonto wydatków, właściwego 
urzędu wojewódzkiego, a dotacje, o których mowa 
w ust. 2, na rachunek bieżący, subkonto dochodów, 
właściwego urzędu wojewódzkiego. 

Rozdział 5 

Dotacje na tworzenie instytucji lokalnych 

§ 20. Wojewoda Katowicki, w granicach kwoty 
środków budżetowych określonej w § 3 ust. 2 pkt 8, 
ustala kwoty środków, po pozytywnym zaopiniowaniu 
ich przez Prezydium Rady Kontraktu, przeznaczone na: 

1) objęcie przez Skarb Państwa akcji lub udziałów 
w instytucjach lokalnych, będących spółkami pra
wa handlowego tworzonymi przez podmioty okre
ślone wart. 20 ust. 5 Kontraktu, w sposób ustalony 
wart. 21 ust. 1 Kontraktu, 

2) finansowanie kosztów pomocy technicznej, udzie
lanej przez Górnośląską Agencję Rozwoju Regio
nalnego SA w Katowicach, zwaną dalej "Agencją", 
przy tworzeniu instytucji lokalnych, w kwocie nie 
przekraczającej 10% kwoty środków przeznaczo
nych na cel, o którym mowa w pkt 1. 

§ 21. 1. Wnioski o przyznanie środków z budżetu 
państwa na 1998 r. na objęcie akcji lub udziałów są 
składane Wojewodzie Katowickiemu, w terminie 50 dni 
od dnia wejścia w życie rozporządzenia, przez zarządy 
gmin lub innych założycieli instytucji lokalnych, okre
ślonych wart. 20 ust. 5-7 Kontraktu, z zastrzeżeniem 
ust. 4. 

2. Zarząd gminy lub innych założycieli instytucji lo
kalnej załącza do wniosku w szczególności: 

1) umowę o utworzeniu instytucji lokalnej, a jeżeli in
stytucja lokalna nie jest utworzona - uchwały wła

ściwych organów podmiotów, o których mowa 
wart. 20 ust. 5 Kontraktu, o przystąpieniu do insty
tucji lokalnej, określające wartość obejmowanych 
udziałów lub akcji w 1998 r. oraz w latach następ
nych, 

2) statut lub projekt statutu instytucji lokalnej, 

3) charakterystykę obszaru działania instytucji lokal
nej, 

4) analizę problemów społecznych i gospodarczych 
wymagających rozwiązania na obszarze, o którym 
mowa w pkt 3, 

5) informację o strategii lub programie rozwoju lokal
nego, o których mowa wart. 20 ust. 2 Kontraktu. 

3. Wojewoda Katowicki może przeznaczyć środki 
z budżetu państwa na objęcie akcji lub udziałów 
w kwocie nie przekraczającej: 

1) przy tworzeniu przemysłowych instytucji lokalnych 
-50%, 

2) przy tworzeniu rolniczych instytucji lokalnych -
75% 

- łącznej kwoty środków przeznaczonych na ten cel 
w 1998 r. według umowy lub uchwał, o których mo
wa w ust. 2 pkt 1, oraz z budżetu państwa na 1998 r. 

4. Wojewoda Katowicki przeznacza środki z budże
tu państwa na 1998 r. w pierwszej kolejności na obję
cie akcji lub udziałów w instytucjach lokalnych w tych 
segmentach lokalnych określonych wart. 20 ust. 4 i 5 
Kontraktu, w których w latach 1996-1997 żadna insty
tucja lokalna nie otrzymała na ten cel środków z budże
tu państwa. 

§ 22. Wniosek o przyznanie dotacji na finansowanie 
kosztów, o których mowa w § 20 pkt 2, Agencja składa 
Wojewodzie Katowickiemu, w terminie określonym 
w § 21 ust. 1, po pozytywnym zaopiniowaniu kosztory
su przez Prezydium Rady Kontraktu powołane zgodnie 
z art. 27 ust. 5 Kontraktu. 

§ 23. Wojewoda Katowicki: 

1) sprawuje nadzór nad wydatkowaniem dotacji przy
znanej na wniosek, o którym mowa w § 22, 

2) do dnia 31 marca 1999 r. przekaże Ministrowi Go
spodarki, Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej, Mi
nistrowi Skarbu Państwa oraz Ministrowi Finan
sów informację zbiorczą o kwotach środków z bu
dżetu państwa na 1998 r. przeznaczonych na obję
cie akcji lub udziałów w poszczególnych instytu
cjach lokalnych oraz na finansowanie kosztów 
określonych w § 20 pkt 2. 

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 



Wnioslwdawca: Załącznik do rozporządznia Rady Mini
strów z dnia 2 czerwca 1998 r. (poz. 492) 

· ·· ················(iiiiżwaf················· · · · 

.... .... ........... rai!re's r··· .. ·· ·· ······ .. ····· 

Wniosel, 

O przyznanie dotacji ze środl,ów rezerwy celowej budżetu państwa lIa J 998 r. 
na dofinansowanie inwestycji 

Cz. A. Dane identyfil<acyjne oraz termin realizacji i cfcl{ty inwestycji. 

INWESTYCJA IIK. I, IN·) Z-w 98·). Z-po 98+) Nazwa dzialu gospodarki narodowej"·l : 

Nazwa i lokalizacja inwestycji: 

Aktualna wartość kosztorysowa inwestycji: .......................... . tys. zl, Dokumentacja inwestycji 

zatwierdzona dnia .. ... ... ..... przez ............................................................ .... zatwierdzona dnia . ........... .. .. przez ........... .... ......... .... ........ ......... ........ .. ...... 

Wyszczególnienie Kwota Termin Wyszczególnienie Jednostka 
w tys. zł . (I1DlWH IlIkshlca) mia ry 

I. Wnioskowana kwota dotacji ze środków rezerwy x 3. Okres realizacji inwestycji (cykl realizacji ) miesiąc 

celowej buMetu państwa, określonej IV art. 25 ust. I 
pkt I ustawy bud!etowej na 1998 r. 

2. Wnioskowany termin przekazania dla wnioskodawcy 
4. Termin (miesiąc , rok): 

dotacji określonej w poz. l"·). x a) rozpoczęcia x 
b) zakończenia x 

2a. 5. Efekty rzeczowe inwestycji: 

a) ..... .. .. .. .. .... ............... .. ....... ... ... ..... .. .. 

b) ....... .. ............................. ........ .... ...... 

c) .... .. ... ..... .. .... ..... .................... .. ....... .. 

Dane liczbowe 

·l Niepotrzebne skreślić (IK - inwestycja kontynuowana, rozpoczęta przed 1998 r., IN - inwestycja rozpoczęta w 1998 r. lub planowana do roz[loczęcia w 1998 L, Z-w 98 -
inwestycja planowana do zakończenia w 1998 r., Z-po 98 - inwestycja planowana do zakończenia po 1998 r.) . 

.. ) Wedlug klasyfikacji budżetowej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 1991 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz 
innych przychodów i rozchodów Dz.U. Nr 39, poz. 169 z późno zmianami). 

••• ) ieżeli dotacja może być przekazana w ratach, w poz. 2a należy określić kwoty rat i wnioskowane terminy ich przekazania dla wnioskodawcy. Terminy i kwoty zamieszczam: 
w poz. 2 j 2a powinny być określune w sposób zapobiegający przedwczesnemu przekazaniu dotacj i, a jednocześnie umożliwiający terminowe finansowanie zobowiązań . 
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Cz. D. Źródla finansowaniu inwestycji \V 1998 r. 

1. Inwestycja, która jest realizowana jako zadanie własne gminy x) 

Srodki Dotacje z budżetu pallstwa % 
Wyszczególnienie planowane dotacja inne (5:2) 

OGÓLEM 
w budżecie razem (2+5) 

. xx z rezerw/XX) dotacje (3+4) gmIny 
I 2 3 4 5 ' 6 7 

Kwoty planowane 
na rok 1998 

2. Inwestycj~ przedsiębiorcy x) 

Srodki inne niż dotacje z budżetu państwa Dotacje z budżetu państwa OGOLEM 
Wyszczególnienie środki wlasne kredyt pożyczka pozostale razem dotacja z IIllle razem (6+9) 

wnioskodawcy bankowy środki (2+3+4+5) xxx dotacje (7 + 8) rezerwy' 
I 2 ) 4 5 6 7 8 9 lO 

Kwoty planowane na rok 
1998 

x) Wnioskodawca wypelnia w cz. 13 tylko jedną tabelę (I lub 2) w zależnoŚci od rodzaju inwestycji. 
xx) Bez dotacji z budżetu państwa, określonych w rubr. 5. 

xxx) K wola dotacji z rezerwy budżetu państwa na 1998 r., wykazana w cz. 13., powinna równaĆ się wnioskowanej kwocie dotacji, któr~ jest podana w cz .. Ajpoz. J) 

DANE UZUPEŁNIAJĄCE 
., ... .. tI . .) . . . o '" l. Naklady na II1weslycJę od początku Jej realizaCji o dnia .............. .. . 1998 r.: ... ... ......................... tys. zl oraz JeJ zaawansowanie: ...... .. Yo . 

2. Suma dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji, od początku jej realizacji do dnia 31 grudnia 1997 r.: ......... .. ......... tys. z!. ... ) 
3. Udział dotacji z budżetu państwa w finansowaniu inwestycji do 1998 r. włącznie : .. ... .. % 

.1 Wartość Ilakladów od pocz'llku rt!aliz<lcji inweslycji do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc. w klórym jest składan y wniosek . 

ul Relacja wartości nakładów od początku realizacji inwestycji do wartości kosztorysowej inwestycji wykazancj w cz. A. 

w tys. zl 

w tys. zl 
% 

(9: tO) 

II 

.ul Relacja kwoty dotacji z budżetu palistW<l IHl dolinnllsowanic inwcslycji do 1998 r. wlqcznie (tzn. kwoly wykilznllcj w CZ.n "Dane llZllpelniaji\ce" poz. 2 i kwoty wybz<lllcj 
w tabeli I rubr. 5 lub w tabeli 2 rubr. 9) do wnrtości kosztorysowej inweslycji, wykaz<lllej w cZ.A. 
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Cz. C. Część opisowa 

w cz. C wniosku należy przedstawić w szczególności uzasadnienie i informacje, o których mowa w § 13 liSt. 4 rozporządzenia. 

ZAŁĄCZNIKI : 

Do wniosku nolety :lUlączyć dokulIlcnty wymicnione w § I) usl. 5 rozporzlldzenin oraz ewentulllne inne dotyczl\ce inwestycji objętej wnioskiem i iródel jej finansowania . 

Sprawdzil: 

(imi~ i nazwisku) (slallowisku) . (Ilumer h:lerllnu) (imil( i nazwisku) (stanowisko) (nulI1er tdefonu) 

(ih\wlly Ksi,.guIVy·) Skarbnik Gminy· l Dyrckturt):l'rzcIVodlliclIIC), Zarządu Gmin)'· I 

(podpis i piccz,.ć)1 (dala) (podpis i pi~ClIiĆ) 

tl Nicputrzcbllc skrdlić. 


