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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 25 czerwca 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego. 

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 
1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. 
z 1997 r. Nr 142, poz. 951) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie nada
nia statutu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. Nr 138, 
poz. 641, z 1998 r. Nr 100, poz. 641 i z 1999 r. Nr 12, 
poz. 99) w § 23 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1) od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia - pszeni
cy i żyta,". 

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 30 kwietnia 1999 r. 

w sprawie udzielania kredytu na warunkach preferencyjnych dla gminy górniczej na finansowanie inwestycji 
wspierających tworzenie nowych miejsc pracy. 

Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 26 listo
pada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamien
nego do funkcjonowania w warunkach gospodarki ryn
kowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach 
gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) szczegółowe zasady i tryb udzielania, spłacania 
oraz stosowania karencji i umarzania kredytu dla 
gminy górniczej, 

2) warunki i tryb rozliczeń z tytułu dopłat do tego kre
dytu, 

3) zasady zawarcia umowy między Bankiem Gospo
darstwa Krajowego, zwanym dalej "Bankiem", 
a Ministrem Gospodarki. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 Ii
stopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla 
kamiennego do funkcjonowania w warunkach go
spodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnie
niach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, 
poz. 1112), 

2) gminie górniczej - rozumie się przez to gminę 
określoną wart. 2 pkt 9 ustawy, 

3) kredycie - rozumie się przez to udzielany na wa
runkach preferencyjnych kredyt na finansowanie 

inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc 
pracy. 

§ 3. Kredyt może być udzielony gminie górniczej, 
jeżeli: 

1) zapewni ona sfinansowanie ze środków wła
snych co najmniej 25% wartości kosztorysowej 
inwestycji wspierającej tworzenie nowych 
miejsc pracy, 

2) uzyska pozytywną opinię Ministra Gospodarki 
o przyjętym przez radę gminy górniczej programie 
aktywizacji gospodarczej, określającym zadania 
mające na celu tworzenie nowych miejsc pracy, 

3) zapewni zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z od
setkami. 

§ 4. 1. Kredyt może być udzielony przez Bank do 
wysokości 75% wartości kosztorysowej inwestycji, 
o której mowa w § 3 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 2, jed
nak w kwocie nie wyższej niż 5 mln zł. 

2. Na wniosek gminy górniczej, która zapewni 
udział własny w sfinansowaniu inwestycji w wysoko
ści wyższej niż określona w § 3 pkt 1, po uzyskaniu po
zytywnej opinii Banku oraz właściwego wojewody, Mi
nister Gospodarki może wyrazić zgodę na udzielenie 
kredytu do wysokości 7 mln zł. 

§ 5. Stopa oprocentowania kredytu jest zmienna 
i jest ustalana w stosunku rocznym w wysokości 70% 




