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1) w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporzą
dzenia przez ministrów i kierowników urzędów ad
ministracji państwowej oraz wojewodów na dofi
nansowanie realizowanych przez nich zadań - do 
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Natural
nych i Leśnictwa, 

2) w terminie 20 dni od dnia wejścia w życie rozporzą
dzenia przez pozostałych inwestorów na dofinan
sowanie realizowanych przez nich zadań - do wo
jewodów w celu zaopiniowania. 

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wojewo
dowie przekazują do Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w terminie określo
nym w ust. 1 pkt 1. 

3. Wniosek o przyznanie dotacji na dofinansowanie 
zadania powinien zawierać: 

1) pełną nazwę zadania oraz miejscowość jego reali
zacji, 

2) przedstawienie zakresu rzeczowego zadania okre
ślającego stopień degradacji terenu objętego 
wnioskiem oraz proponowane działania rekultywa
cyjne, 

3) określenie własności terenu, na którym ma być re-
alizowane zadanie, 

4) stan przygotowań do realizacji zadania, 

5) przewidywane koszty całkowite zadania, 

6) planowaną wielkość dofinansowania zadania środ
kami z budżetu państwa oraz innych źródeł 
w 1998 r., 

7) informację dotyczącą klasyfikacji budżetowej, we
dług której miałyby być przyznane środki dotacji 
budżetowej na dofinansowanie zadania, 

8) wielkość dotychczas poniesionych nakładów finan
sowych, wraz ze źródłami ich pochodzenia, 

9) planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia zadania, 

10) opis stanu zaawansowania prac w przypadku za
dań już rozpoczętych, 

11) wielkość przewidywanych do poniesienia nakła
dów finansowych, wraz ze źródłem ich pochodze
nia, na pozostałą do zrealizowania część zadania 
w latach następnych. 

4. Przy rozpatrywaniu wniosków w pierwszej kolej
ności powinny być uwzględnione zadania już rozpo
częte oraz te, których niezrealizowanie moźe spowodo
wać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz szkody 
w środowisku . 

§ 4.1. Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Na
turalnych i Leśnictwa po otrzymaniu wniosków: 

1) przeprowadza weryfikację celowości i zasadności 
realizacji poszczególnych zadań oraz ich zgodności 
z "Programem rekultywacji terenów zdegradowa
nych przez wojska Federacji Rosyjskiej", 

2) dokonuje podziału kwoty, o której mowa w § 1, oraz 
ustala dotacje na dofinansowanie poszczególnych 
zadań, 

3) informuje Ministra Finansów i właściwych wojewo
dów, ministrów oraz kierowników urzędów admi
nistracji państwowej o ustalonych dotacjach na 
poszczególne zadania. 

2. Minister Finansów, na wniosek właściwych woje
wodów, ministrów i kierowników urzędów administra
cji państwowej, dokonuje zmian w budżecie państwa. 

§ 5. 1. Wojewoda: 

1) w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji 
o przyznanych dotacjach na poszczególne zadania 
powiadamia wnioskodawców o ich wysoko
ściach, 

2) w terminie 14 dni od dnia otrzymania dotacji prze
kazuje je wnioskodawcom . 

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do mini
strów i kierowników urzędów administracji państwowej . 

§ 6. Kontrolę prawidłowego wykorzystania dotacji 
sprawują: 

1) ministrowie i kierownicy urzędów administracji pań
stwowej - w odniesieniu do otrzymanych dotacji, 

2) wojewodowie - w odniesieniu do dotacji otrzyma
nych na realizację swoich zadań i zadań pozosta
łych inwestorów. 

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

Prezes Rady Ministrów: J . Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 21 lipca 1998 r. 

w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru. 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 sierpnia 
1994 r. o regulacji rynku cukru i przekształceniach wła
snościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz. U. Nr 98, 
poz. 473, z 1996 r. Nr 152, poz. 724 i z 1997 r. Nr 121, 
poz. 770) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Maksymalna ilość cukru, jaka może być wypro
dukowana w czasie kampanii cukrowniczej 1999 r. 
i przeznaczona na zaopatrzenie rynku krajowego 
w okresie od dnia 1 października 1999 r. do dnia 30 
września 2000 r., wynosi 1.630 tys. ton (kwota A). 
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§ 2. Maksymalna ilość cukru, jaka może być wypro
dukowana w czasie kampanii cukrowniczej 1999 r. 
i przeznaczona na eksport, z zastosowaniem dopłat, 
w okresie od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia 31 grudnia 
2000 r., wynos i 104,4 tys. ton (kwota B). 

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 21 lipca 1998 r. 

w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu. 

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerw
ca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. 
Nr 96, poz. 590) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Tworzy się z dniem 1 sierpnia 1998 r. pań 
stwową wyższą szkołę zawodową pod nazwą "Pań 
stwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu ", 
zwaną dalej " Uczelni ą". 

2. Sied zibą Uczelni jest miasto Jarosław. 

§ 2. Uczelnia prowadzi następujące specjalności za
wodowe: 

1) ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, 

2) gospodarka turystyczna i hote larstwo. 

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

Prezes Rady Min istrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 21 lipca 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz przedsię
biorstw państwowych podlegających przekształceniu w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, których akcje 

zostaną wniesione do Spółek Cukrowych. 

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 26 sierpnia 
1994 r. o regulacji rynku cukru i przekształceniach wła 
snościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz. U. Nr 98, 
poz. 473, z 1996 r. Nr 152, poz. 724 i z 1997 r. Nr 121 , 
poz. 770) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Mi 
nistrów z dnia 14 marca 1995 r. w sprawie określenia 
jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz przed
siębiorstw państwowych podlegających przekształ-

ceniu w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, któ
rych akcje zostaną wniesione do Spółek Cukrowych 
(Dz. U. Nr 34, poz. 165 i Nr 136, poz. 668), skreśla się 
pkt 11 . 

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 21 lipca 1998 r. 

w sprawie utworzenia Gorzowskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. 

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerw
ca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. 
Nr 96, poz. 590) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Tworzy się z dniem 1 sierpnia 1998 r. pań
stwową wyższą szkołę zawodową pod nazwą "Go
rzowska Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wiel 
kopolskim ", zwaną dalej "Uczelnią". 

2. Siedzibą Uczelni jest miasto Gorzów Wielkopol
ski. 

§ 2. Uczelnia prowadzi następujące specjalności za
wodowe: 

1) język polski, 

2) język niemiecki, 


