
Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady i formy wspierania
rozwoju regionalnego oraz zasady wspó∏dzia∏ania
w tym zakresie Rady Ministrów oraz organów admini-
stracji rzàdowej z samorzàdem terytorialnym, a w
szczególnoÊci:

1) instytucje wspierajàce rozwój regionalny,

2) tryb prowadzenia dzia∏aƒ z zakresu wspierania roz-
woju regionalnego,

3) zasady zawierania i wykonywania kontraktu woje-
wódzkiego.

2. Wspieranie przez paƒstwo rozwoju regionalnego
odbywa si´ na podstawie dokumentów okreÊlonych
w niniejszej ustawie.

3. Wykonywanie zadaƒ z zakresu rozwoju regional-
nego na obszarze województwa, nie zastrze˝one prze-
pisami ustawowymi do kompetencji innych organów,
nale˝y do samorzàdu województwa.

Art. 2. 1. Ilekroç w ustawie mowa jest o:

1) wspieraniu rozwoju regionalnego — rozumie si´
przez to terytorialnie ukierunkowany zespó∏ dzia-
∏aƒ Rady Ministrów i administracji rzàdowej na
rzecz trwa∏ego rozwoju spo∏eczno-gospodarczego
i ochrony Êrodowiska prowadzonych we wspó∏pra-
cy z jednostkami samorzàdu terytorialnego oraz
partnerami spo∏ecznymi i gospodarczymi,

2) partnerach spo∏ecznych i gospodarczych — rozu-
mie si´ przez to przedsi´biorców i pracodawców

oraz ich organizacje, zwiàzki zawodowe, organiza-
cje pozarzàdowe i instytucje naukowe, których za-
kres dzia∏ania obejmuje sprawy rozwoju regional-
nego,

3) wsparciu finansowym — rozumie si´ przez to dota-
cje celowe na zadania bie˝àce lub inwestycyjne
w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014,
z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70,
poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6,
poz. 69 i Nr 12, poz. 136), z uwzgl´dnieniem przepi-
sów niniejszej ustawy,

4) obszarze wsparcia — rozumie si´ przez to obszar
wyodr´bniony ze wzgl´du na wyst´pujàce w nim
problemy rozwojowe, podlegajàcy okreÊlonym
dzia∏aniom ze strony Rady Ministrów, administra-
cji rzàdowej i jednostek samorzàdu terytorialnego,

5) narodowej strategii rozwoju regionalnego — rozu-
mie si´ przez to uchwa∏´ Rady Ministrów okreÊla-
jàcà uwarunkowania, cele i kierunki wspierania
rozwoju regionalnego przez paƒstwo,

6) d∏ugofalowej strategii rozwoju regionalnego kraju
— rozumie si´ przez to strategi´ przygotowanà
w trybie prac nad strategià rozwoju spo∏ecznego
i gospodarczego kraju, stosownie do przepisów
ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Rzàdowym Cen-
trum Studiów Strategicznych (Dz. U. Nr 106,
poz. 495 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668),

7) programie wsparcia — rozumie si´ przez to zakres,
tryb i warunki wspierania przez paƒstwo progra-
mów wojewódzkich okreÊlone w rozporzàdzeniu
Rady Ministrów oraz realizacji na podstawie kon-
traktu wojewódzkiego na terenie województwa za-
daƒ ministrów w∏aÊciwych,
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USTAWA

z dnia 14 kwietnia 2000 r.

o ratyfikacji Protoko∏u nr 6 do Konwencji o ochronie praw cz∏owieka i podstawowych wolnoÊci, dotyczàcego
zniesienia kary Êmierci.

Art. 1. Wyra˝a si´ zgod´ na dokonanie przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Protoko∏u nr 6
do Konwencji o ochronie praw cz∏owieka i podstawo-
wych wolnoÊci, dotyczàcego zniesienia kary Êmierci,
sporzàdzonego w Strasburgu dnia 28 kwietnia 1983 r.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 12 maja 2000 r.

o zasadach wspierania rozwoju regionalnego.



8) strategii rozwoju województwa — rozumie si´ przez
to strategi´, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie wojewódz-
twa (Dz. U. Nr 91, poz. 576, Nr 155, poz. 1014,
Nr 160, poz. 1060 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r.
Nr 12, poz. 136 i Nr 26, poz. 306) oraz w art. 54b ust.
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139,
Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279 oraz z 2000 r.
Nr 12, poz. 136),

9) programie wojewódzkim — rozumie si´ przez to
program, o którym mowa w art. 11 ust. 3, art. 18
pkt 2 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorzàdzie wo-
jewództwa oraz w art. 54d ust. 1 ustawy o zagospo-
darowaniu przestrzennym,

10) zrównowa˝onym rozwoju — rozumie si´ przez to
rozwój, o którym mowa w art. 3 ust. 3a ustawy
z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kszta∏towaniu
Êrodowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z 1995 r.
Nr 90, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 46, poz. 296, Nr 96, poz. 592,
Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r.
Nr 12, poz. 136),

11) infrastrukturze technicznej — rozumie si´ przez to
urzàdzenia wymienione w art. 143 ust. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
moÊciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543),

12) infrastrukturze transportowej — rozumie si´ przez
to obiekty, urzàdzenia i instalacje, o których mowa
w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o dro-
gach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60, z 1988 r.
Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r.
Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 75, poz. 332, z 1993 r.
Nr 47, poz. 212, z 1994 r. Nr 127, poz. 627, z 1997 r.
Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 497, Nr 106, poz. 677
i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136), w art. 4
pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transpor-
cie kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 591, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 84, poz. 934), w art. 2
pkt 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach
i przystaniach morskich (Dz. U. z 1997 r. Nr 9,
poz. 44 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 62,
poz. 685) oraz w art. 27 ustawy z dnia 31 maja
1962 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 32, poz. 153,
z 1984 r. Nr 53, poz. 272, z 1987 r. Nr 33, poz. 180,
z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192,
z 1996 r. Nr 45, poz. 199, z 1997 r. Nr 88, poz. 554
oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668), a tak˝e obiekty bu-
dowlane Êródlàdowych: dróg wodnych, przystani
i portów,

13) ma∏ym przedsi´biorcy — rozumie si´ przez to
przedsi´biorc´, o którym mowa w ustawie z dnia
19 listopada 1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci gospo-
darczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178),

14) Êrednim przedsi´biorcy — rozumie si´ przez to
przedsi´biorc´, o którym mowa w ustawie — Pra-
wo dzia∏alnoÊci gospodarczej,

15) podmiotach uprawnionych — rozumie si´ przez to
podmioty realizujàce zadania wynikajàce z kontrak-
tów wojewódzkich zawartych pomi´dzy Radà Mini-
strów a samorzàdem województwa oraz zadania
okreÊlone w art. 29 ust. 1 wykonywane w trybie
przewidzianym w niniejszej ustawie,

16) ministrach w∏aÊciwych — rozumie si´ przez to mi-
nistrów kierujàcych dzia∏ami administracji rzàdo-
wej, o których mowa w ustawie z dnia 4 wrzeÊnia
1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U.
z 1999 r. Nr 82, poz. 928 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136
i Nr 43, poz. 489), z wyjàtkiem ministra w∏aÊciwego
do spraw rozwoju regionalnego.

2. Granice obszaru wsparcia nie mogà przecinaç
granic powiatów. Je˝eli obszarem wsparcia jest miasto
na prawach powiatu, obszar wsparcia musi obejmo-
waç to miasto wraz z okalajàcym je powiatem lub po-
wiatami. 

Art. 3. 1. Wspieranie rozwoju regionalnego jest wy-
konywane na podstawie narodowej strategii rozwoju
regionalnego oraz inicjatyw samorzàdu województwa,
zgodnie z zasadà zrównowa˝onego rozwoju.

2. Wspieranie rozwoju regionalnego ma na celu:

1) rozwój poszczególnych obszarów kraju, popraw´
jakoÊci i warunków ˝ycia mieszkaƒców oraz pozio-
mu zaspokajania potrzeb wspólnot samorzàdo-
wych,

2) stwarzanie warunków dla podnoszenia konkuren-
cyjnoÊci wspólnot samorzàdowych,

3) wyrównywanie ró˝nic w poziomie rozwoju po-
szczególnych obszarów kraju oraz wyrównanie
szans obywateli paƒstwa bez wzgl´du na miejsce
zamieszkania, a tak˝e zmniejszanie zacofania ob-
szarów s∏abo rozwini´tych i majàcych najmniej ko-
rzystne warunki rozwoju.

3. Wspieranie rozwoju regionalnego uwzgl´dnia:

1) wymogi wynikajàce z potrzeb wzmocnienia spójno-
Êci gospodarczej i integralnoÊci terytorialnej Polski
jako paƒstwa jednolitego,

2) potrzeby obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa re-
alizowane na mocy odr´bnych ustaw,

3) wymogi ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr
kultury.

4. Wspieranie rozwoju regionalnego jest realizowa-
ne na zasadach okreÊlonych w art. 24—28 oraz przy
u˝yciu innych instrumentów, w szczególnoÊci dzia∏aƒ
podejmowanych na podstawie odr´bnych przepisów,
w∏aÊciwych dla osiàgania specyficznych celów lub od-
noszàcych si´ do okreÊlonych obszarów, a tak˝e po-
przez stymulowanie i popieranie udzia∏u partnerów za-
granicznych i instytucji mi´dzynarodowych w realiza-
cji przedsi´wzi´ç regionalnych.

5. Kierunki i priorytety wspierania rozwoju regio-
nalnego oraz ogólne zasady wyodr´bniania obszarów
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wsparcia zawiera narodowa strategia rozwoju regio-
nalnego.

6. Szczegó∏owe cele wspierania rozwoju regional-
nego oraz zobiektywizowane kryteria wyodr´bnienia
obszarów wsparcia zawiera program wsparcia.

Art. 4.  G∏ówny Urzàd Statystyczny opracowuje
w uk∏adzie terytorialnym, okreÊlonym ustawà z dnia
24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstop-
niowego podzia∏u terytorialnego paƒstwa (Dz. U.
Nr 96, poz. 603 i Nr 104, poz. 656 oraz z 1999 r. Nr 101,
poz. 1182), dane niezb´dne dla celów polityki regional-
nej. Uk∏ad ten stanowi równie˝ podstaw´ do wykony-
wania zadaƒ w zakresie wspierania rozwoju regional-
nego.

Art. 5. 1. Wsparcie finansowe rozwoju regionalne-
go ze Êrodków bud˝etu paƒstwa mo˝e byç przeznaczo-
ne na zadania uj´te w kontraktach wojewódzkich oraz
zadania realizowane w trybie, o którym mowa w art. 29
ust. 1.

2. W rozumieniu niniejszej ustawy do Êrodków fi-
nansowych przeznaczonych na wspieranie rozwoju re-
gionalnego nie zalicza si´ kwot subwencji ogólnej
i kwot dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu
administracji rzàdowej oraz na zadania w∏asne wynika-
jàce z ustaw, nale˝nych jednostkom samorzàdu teryto-
rialnego na podstawie ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o dochodach jednostek samorzàdu terytorialne-
go w latach 1999 i 2000 (Dz.U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162,
poz. 1119).  

3. Do zadaƒ, o których mowa w ust. 1, zalicza si´:

1) rozwój przedsi´biorczoÊci, zw∏aszcza ma∏ych i Êred-
nich przedsi´biorców, innowacje gospodarcze,
transfer technologii,

2) restrukturyzacj´ wybranych dziedzin us∏ug publicz-
nych oraz gospodarki lokalnej i regionalnej opiera-
jàcà si´ na zasadach zrównowa˝onego rozwoju,

3) tworzenie nowych, sta∏ych miejsc pracy,

4) inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej
i transportowej poprawiajàce warunki realizowa-
nia inwestycji gospodarczych,

5) przedsi´wzi´cia z zakresu edukacji, w tym edukacji
doros∏ych,

6) przedsi´wzi´cia z zakresu kultury regionalnej i lo-
kalnej b´dàcych sk∏adnikami kultury narodowej
oraz ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego,

7) inwestycje poprawiajàce stan Êrodowiska,

8) rozwój instytucji dzia∏ajàcych na rzecz pobudzania
aktywnoÊci i wspomagania dzia∏aƒ samorzàdo-
wych wspólnot regionalnych i lokalnych,

9) studia i badania niezb´dne do prowadzenia polity-
ki rozwoju regionalnego,

10) inne zadania zwiàzane ze wspieraniem rozwoju re-
gionalnego.

4. Dost´p samorzàdu terytorialnego do Êrodków
wsparcia finansowego, o których mowa w ust. 1, opie-
ra si´ na zobiektywizowanych kryteriach. Kryteria te
powinny wynikaç z danych i wskaêników statystycz-
nych majàcych charakter powszechnie dost´pnych
wynikowych informacji statystycznych.

Rozdzia∏ 2

Instytucje wspierania rozwoju regionalnego 

Art. 6. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju re-
gionalnego, zwany dalej „ministrem”, opracowuje:

1) projekt narodowej strategii rozwoju regionalnego,

2) projekt programu wsparcia,

3) sprawozdanie oraz wnioski z wykonania programu
wsparcia i kontraktów wojewódzkich, o których
mowa w art. 15.

2. Minister przedk∏ada do zaopiniowania dokumen-
ty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2:

1) Radzie Polityki Regionalnej Paƒstwa,

2) Komisji Wspólnej Rzàdu i Samorzàdu Terytorialne-
go,

3) zarzàdom województw,

4) przedstawicielstwu partnerów spo∏ecznych i go-
spodarczych.

3. Minister, w drodze rozporzàdzenia, ustala tryb
wy∏aniania przedstawicielstwa, o którym mowa w
ust. 2 pkt 4, kierujàc si´ zasadami sprawnoÊci dzia∏ania
i w∏aÊciwej reprezentacji partnerów spo∏ecznych i go-
spodarczych.

4. Do opinii projektu strategii, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, zarzàd województwa za∏àcza strategi´
rozwoju województwa.

5. Minister przedk∏ada do wiadomoÊci wojewodom
oraz zarzàdom województw sprawozdanie, informacj´
i wnioski, o których mowa w art. 15.

Art. 7. 1. Do zadaƒ ministrów w∏aÊciwych nale˝y
dostosowanie nadzorowanych przez nich spraw doty-
czàcych wspierania rozwoju regionalnego do dzia∏aƒ
ministra.

2. Dostosowanie, o którym mowa w ust. 1, polega
na:

1) wyodr´bnieniu spoÊród planowanych przez po-
szczególnych ministrów w∏aÊciwych zadaƒ, które:

a) mieszczà si´ w obr´bie zadaƒ, o których mowa
w art. 5 ust. 3,

b) sà terytorialnie ukierunkowane,

2) okreÊleniu priorytetów i celów ministra w∏aÊciwe-
go, którym s∏u˝yç ma wykonanie zadaƒ, o których
mowa w pkt 1.
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3. O ile odr´bne ustawy nie stanowià inaczej, Êrod-
ki przeznaczone na zadania, o których mowa w ust. 2,
sà wyodr´bnione w ustawie bud˝etowej i wydatkowa-
ne sà na podstawie kontraktu wojewódzkiego na zasa-
dach okreÊlonych w niniejszej ustawie.

4. W projekcie rozporzàdzenia, o którym mowa
w art. 13, minister zamieszcza stosowne postanowie-
nia okreÊlajàce wydatkowanie Êrodków przeznaczo-
nych na kontrakty wojewódzkie, tak aby zapewniç re-
alizacj´ priorytetów i celów, o których mowa w ust. 2,
w zakresie przeznaczonych na to Êrodków.

Art. 8. 1. Przy Prezesie Rady Ministrów tworzy si´
Rad´ Polityki Regionalnej Paƒstwa, zwanà dalej „Ra-
dà”, b´dàcà organem opiniodawczo-doradczym
w sprawach dotyczàcych wspierania rozwoju regional-
nego.

2. Do zakresu zadaƒ Rady nale˝y w szczególnoÊci:

1) opiniowanie:

a) projektu narodowej strategii rozwoju regional-
nego,

b) projektu programu wsparcia,

c) projektów aktów prawnych zawierajàcych syste-
mowe rozwiàzania zwiàzane z priorytetami poli-
tyki rozwoju regionalnego paƒstwa,

d) sprawozdaƒ, informacji i wniosków, o których
mowa w art. 15,

e) stanu dostosowania projektów planów i progra-
mów, o których mowa w art. 14 ust. 2, do naro-
dowej strategii rozwoju regionalnego,

f) innych spraw przed∏o˝onych przez ministra,

2) doradztwo w zakresie dzia∏aƒ wspierajàcych rozwój
regionalny, o których mowa w pkt 1 lit. a)—e).

3. Minister mo˝e okreÊlaç terminy przedstawienia
przez Rad´ opinii w sprawach, o których mowa w ust. 2
pkt 1.

Art. 9. 1. Rada liczy od 12 do 15  cz∏onków.

2. Cz∏onkiem Rady mo˝e byç osoba, która:

1) jest obywatelem polskim,

2) korzysta z pe∏ni praw publicznych,

3) nie by∏a karana za przest´pstwo pope∏nione umyÊl-
nie,

4) cieszy si´ nieposzlakowanà opinià.

3. Prezes Rady Ministrów powo∏uje 8 cz∏onków Ra-
dy spoÊród osób odpowiadajàcych warunkom okreÊlo-
nym w ust. 2, których wiedza, doÊwiadczenie i autory-
tet dajà r´kojmi´ prawid∏owej realizacji zadaƒ Rady.

4. Prezes Rady Ministrów powo∏uje pozosta∏ych
cz∏onków Rady spoÊród osób reprezentujàcych
wszystkie kluby parlamentarne, odpowiadajàcych wa-
runkom okreÊlonym w ust. 2 i 3.

5. Prezes Rady Ministrów powo∏uje przewodniczà-
cego Rady spoÊród cz∏onków Rady.

6. Rada wybiera wiceprzewodniczàcego Rady ze
swojego grona na wniosek przewodniczàcego Rady.

7. Kadencja cz∏onków Rady powo∏anych na podsta-
wie ust. 3 trwa 6 lat, przy czym co 3 lata koƒczy si´ ka-
dencja po∏owy liczby cz∏onków.

8. Kadencja cz∏onków Rady powo∏anych na podsta-
wie ust. 4 trwa odpowiednio do kadencji Sejmu i Sena-
tu.

9. Cz∏onkowie Rady pe∏nià swoje funkcje do czasu
powo∏ania ich nast´pców.

10. Cz∏onkostwo w Radzie wygasa:

1) w razie Êmierci cz∏onka Rady,

2) je˝eli cz∏onek Rady, o którym mowa w ust. 3, prze-
sta∏ odpowiadaç jednemu z warunków okreÊlo-
nych w ust. 2 pkt 1—3.

11. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje cz∏onka Rady
na wniosek Rady, w razie:

1) niewykonywania obowiàzków cz∏onka Rady,

2) choroby trwale uniemo˝liwiajàcej sprawowanie
funkcji cz∏onka Rady.

12. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje cz∏onka Rady
równie˝ w razie z∏o˝enia przez cz∏onka Rady rezygnacji.

13. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje cz∏onka Rady
w przypadku, gdy przesta∏ on odpowiadaç warunkowi
okreÊlonemu w ust. 2 pkt 4, za zgodà co najmniej 2/3
sk∏adu Rady.

14. W przypadku wygaÊni´cia cz∏onkostwa w Ra-
dzie lub odwo∏ania cz∏onka Rady przed up∏ywem ka-
dencji Prezes Rady Ministrów powo∏uje nowego cz∏on-
ka Rady na okres do koƒca tej kadencji.

Art. 10. 1. Obs∏ug´ prac Rady zapewnia minister.

2. Prezes Rady Ministrów okreÊla, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wysokoÊç wynagrodzenia przewodniczàce-
go, wiceprzewodniczàcego i pozosta∏ych cz∏onków Ra-
dy. Pos∏om i senatorom powo∏anym w sk∏ad Rady wy-
nagrodzenie nie przys∏uguje.

3. Prezes Rady Ministrów  okreÊla, w drodze rozpo-
rzàdzenia, tryb pracy Rady.

Rozdzia∏ 3

Programowanie rozwoju regionalnego

Art. 11. 1. Minister opracowuje projekt narodowej
strategii rozwoju regionalnego, zwanej dalej „strate-
già”.

2. Strategia okreÊla w szczególnoÊci:
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1) kierunki i priorytety polityki rozwoju regionalnego
paƒstwa oraz ogólne zasady wyodr´bniania obsza-
rów wsparcia,

2) okres obowiàzywania strategii,

3) przewidywane wydatki ze Êrodków publicznych,

4) zasady i kryteria wsparcia finansowego progra-
mów wojewódzkich ze Êrodków bud˝etu paƒstwa
oraz szacunkowe oczekiwania co do minimalnego
zakresu, w jakim poszczególne zadania lub progra-
my wojewódzkie muszà byç wspó∏finansowane
z bud˝etów jednostek samorzàdu terytorialnego
oraz przez podmioty nie zaliczone do sektora finan-
sów publicznych.

3. Strategia uwzgl´dnia w szczególnoÊci:

1) koncepcj´ polityki przestrzennego zagospodarowa-
nia kraju,

2) d∏ugofalowà strategi´ rozwoju regionalnego kraju,

3) zobowiàzania mi´dzynarodowe,

4) plany zagospodarowania przestrzennego woje-
wództw,

5) programy dotyczàce poszczególnych dziedzin lub
zagadnieƒ, opracowane i zatwierdzone w trybie
okreÊlonym w ustawach szczególnych,

6) inne zatwierdzone programy rzàdowe.

4. Przy opracowaniu strategii bierze si´ pod uwag´
strategie rozwoju województw. 

5.  Za∏àcznik do strategii okreÊla wykaz instytucji
i podmiotów, o których mowa w art. 14 ust. 5.

6. Minister przedk∏ada Radzie Ministrów projekt
strategii wraz z opiniami, o których mowa w art. 6
ust. 2, oraz strategiami rozwoju województw do dnia
31 marca roku poprzedzajàcego pierwszy rok obowià-
zywania strategii.

7. Strategia uchwalana jest przez Rad´ Ministrów
na co najmniej szeÊç kolejnych lat bud˝etowych.

8. Strategia realizowana jest poprzez program
wsparcia.

Art. 12. Rada Ministrów przedk∏ada Sejmowi raz na
trzy lata informacj´ na temat realizacji strategii.

Art. 13. 1. Rada Ministrów przyjmuje, w drodze roz-
porzàdzenia, program wsparcia, w którym okreÊla za-
kres, tryb i warunki wspierania przez paƒstwo progra-
mów wojewódzkich.

2. Minister przedk∏ada Radzie Ministrów projekt
programu wsparcia do dnia 31 paêdziernika  roku po-
przedzajàcego pierwszy rok obowiàzywania progra-
mu.

3. Program wsparcia okreÊla:

1) cele b´dàce uszczegó∏owieniem kierunków i priory-
tetów strategii, o których mowa w art. 11 ust. 2
pkt 1, oraz kierunków i priorytetów ministrów w∏a-
Êciwych, o których mowa w art. 7 ust. 2,

2) czas trwania programu wsparcia,

3) rodzaj zadaƒ, spoÊród wymienionych w art. 5 ust. 3,
które mogà uzyskaç wsparcie w ramach programu
wsparcia, oraz uszczegó∏owienie tych zadaƒ,

4) zobiektywizowane kryteria wyodr´bnienia obsza-
rów wsparcia, w których realizowany b´dzie pro-
gram wsparcia w uk∏adzie okreÊlonym przez cele
programu oraz w uk∏adzie wojewódzkim,

5) kryteria, których spe∏nienie upowa˝nia samorzàdy
województw do uzyskania wsparcia dla rozwoju
regionalnego,

6) wykaz podmiotów uprawnionych wykonujàcych
zadania programu,

7) ∏àczne przewidywane w bud˝ecie paƒstwa wydatki
na dofinansowanie zadaƒ obj´tych programem
wsparcia i przewidywane limity wydatków z bud˝e-
tu paƒstwa w kolejnych latach bud˝etowych, któ-
rych dotyczy program wsparcia:

a) w uk∏adzie okreÊlonym przez cele programu
wsparcia,

b) w uk∏adzie wojewódzkim,

8) szczegó∏owe zestawienie êróde∏ finansowania re-
alizowanych zadaƒ z wyodr´bnieniem:

a) bud˝etu paƒstwa, a w nim nak∏adów planowa-
nych z cz´Êci bud˝etu, którymi dysponujà mini-
ster oraz ministrowie w∏aÊciwi realizujàcy swoje
zadania na podstawie kontraktu wojewódzkie-
go,

b) udzia∏u bud˝etów gmin, powiatów i woje-
wództw,

c) Êrodków z innych êróde∏,

9) szczegó∏owy tryb i zakres oceny oraz kontroli sku-
tecznoÊci i efektywnoÊci wykonania zadaƒ, wraz
z podmiotami uprawnionymi do kontroli,

10) szczegó∏owy zakres wniosku zarzàdu wojewódz-
twa, o którym mowa w art. 17 ust. 1, o wsparcie ze
Êrodków finansowych z bud˝etu paƒstwa zadaƒ za-
wartych w programie wojewódzkim.

4. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 1, okre-
Êla tryb powo∏ywania, sk∏ad i zadania komitetu moni-
torujàcego, oceniajàcego skutecznoÊç programu
wsparcia.

5. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 1,
uwzgl´dnia zasady i tryb wykorzystania Êrodków, po-
chodzàcych z bud˝etu paƒstwa przewidywanych dla
poszczególnych województw, w przypadku gdy nie
dojdzie do zawarcia kontraktu wojewódzkiego oraz
w przypadku zmian lub rozwiàzania kontraktu, o któ-
rych mowa w rozdziale 4 niniejszej ustawy.
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6. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, Ra-
da Ministrów mo˝e, w miar´ potrzeby, wskazaç w ra-
mach ogólnych celów rozwoju regionalnego, o których
mowa w art. 3 ust. 2, bardziej szczegó∏owe grupy za-
daƒ i okreÊliç dla nich dodatkowe lub odmienne kryte-
ria, jednakowe dla wszystkich województw, warunku-
jàce uzyskanie wsparcia.

7. Je˝eli Êrodki przeznaczone na wsparcie rozwoju
regionalnego pochodzà ze êróde∏ zagranicznych, Rada
Ministrów w rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1,
mo˝e okreÊliç dodatkowo inne kryteria dost´pu woje-
wództw do tych Êrodków, od których przyj´cia uzale˝-
nione by∏o przyznanie Polsce tych Êrodków.

8. Do programu wsparcia stosuje si´ odpowiednio
przepisy ustawy o finansach publicznych dotyczàce
programów wieloletnich, z wy∏àczeniem przepisów
okreÊlajàcych form´, w jakiej powinien byç ustanowio-
ny program wieloletni.

Art. 14. 1. Rada Ministrów i w∏aÊciwi ministrowie
wykonujàcy uprawnienia za∏o˝ycielskie lub nadzorcze
wobec wymienionych w ust. 2 agencji i funduszy kon-
trolujà, czy zachowana jest kierunkowa zgodnoÊç pla-
nów, programów i dzia∏aƒ tych podmiotów z zatwier-
dzonà strategià i programem wsparcia.

2. Projekty programów i planów dzia∏aƒ, w tym pla-
nów finansowych:

1) Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad,

2) Agencji Mienia Wojskowego,

3) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

4) Agencji Rynku Rolnego,

5) Agencji Techniki i Technologii,

6) Agencji Rozwoju Przemys∏u,

7) Agencji Prywatyzacji,

8) Agencji W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa,

9) funduszu leÊnego, w cz´Êci dotyczàcej krajowego
programu zwi´kszania lesistoÊci,

10) centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
i LeÊnych,

11) centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geo-
dezyjnym i Kartograficznym,

12) Funduszu Pracy,

13) Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowni-
czych,

14) Funduszu Po˝yczek i Kredytów Studenckich,

15) Funduszu Promocji TwórczoÊci,

16) Funduszu Termomodernizacji,

17) Krajowego Funduszu Por´czeƒ Kredytowych,

18) Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,

19) Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Go-
spodarki Wodnej,

20) Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏-
nosprawnych,

21) Paƒstwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa
W´gla Kamiennego,

22) Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
— sà przedk∏adane ministrowi przez organy zarzàdza-
jàce tymi agencjami i funduszami w celu uzgodnienia
z ustaleniami strategii i programu wsparcia.

3. Sprawy nie uzgodnione w trybie ust. 2 minister
przedk∏ada do rozstrzygni´cia Radzie Ministrów.

4. Brak uzgodnienia, o którym mowa w ust. 2 i 3,
stanowi przeszkod´ w przeznaczeniu na rzecz agencji
lub funduszu Êrodków z bud˝etu paƒstwa.

5. Przepisy ust. 2—4 stosuje si´ odpowiednio do in-
nych, wskazanych w strategii instytucji i podmiotów
majàcych szczególne znaczenie dla rozwoju regional-
nego, które zarzàdzajà Êrodkami pochodzàcymi z bu-
d˝etu paƒstwa, wy∏àcznie w zakresie dotyczàcym wy-
korzystania tych Êrodków.

6. Organy zarzàdzajàce podmiotów, o których mo-
wa w ust. 2, sà obowiàzane konsultowaç z zarzàdem
województwa programy i plany swojej dzia∏alnoÊci,
w tym plany finansowe, na terenie województwa pod
kàtem ich zgodnoÊci ze strategià rozwoju wojewódz-
twa i programem wojewódzkim.

7. Organy zarzàdzajàce podmiotów, o których mo-
wa w ust. 2, przedk∏adajà corocznie Radzie Ministrów,
a tak˝e zarzàdom w∏aÊciwych województw, informacje
o kierunkach programów i planów swojej dzia∏alnoÊci
w uk∏adzie wojewódzkim, z uwzgl´dnieniem nak∏adów
finansowych przewidywanych do realizacji na terenie
poszczególnych województw, oraz sprawozdania z wy-
konania zadaƒ.

8. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszajà zasad wykonywa-
nia zobowiàzaƒ wobec osób trzecich, przyj´tych przez
te fundusze, agencje i instytucje przed wejÊciem w ˝y-
cie niniejszej ustawy.

Art. 15. 1. Minister corocznie, do dnia 30 kwietnia
roku nast´pujàcego po roku realizacji programu
wsparcia i kontraktów wojewódzkich, sporzàdza:

1) analiz´ programu, w szczególnoÊci z punktu widze-
nia gospodarnoÊci, terminowoÊci oraz efektów re-
alizacji zadaƒ programu, i przedk∏ada jà Radzie Mi-
nistrów w formie sprawozdania,

2) analiz´ kontraktów wojewódzkich, w szczególnoÊci
z punktu widzenia gospodarnoÊci, terminowoÊci
oraz efektów realizacji zadaƒ kontraktów, i przed-
k∏ada jà Radzie Ministrów w formie sprawozdania,

3) informacj´ o zajÊciu nadzwyczajnych okolicznoÊci,
do których zalicza si´ przede wszystkim zmiany
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prawa oraz niewywiàzanie si´ partnerów zagra-
nicznych z przekazania Êrodków, które w ramach
umów mi´dzynarodowych przeznaczone by∏y na
dzia∏ania z zakresu  rozwoju regionalnego paƒ-
stwa,

4) sprawozdanie z wykonania zadaƒ realizowanych
w ramach priorytetów i celów okreÊlonych przez
ministrów w∏aÊciwych, o których mowa w art. 7
ust. 2,

5) informacj´ co do kierunkowej zgodnoÊci progra-
mów i planów dzia∏aƒ agencji oraz funduszy, o któ-
rych mowa w art. 14 ust. 2, ze strategià i progra-
mem wsparcia.

2. Minister, wraz ze sprawozdaniem i informacjà,
przedk∏ada Radzie Ministrów wnioski dotyczàce:

1) kontynuacji, zmiany albo zakoƒczenia programu
wsparcia,

2) kontynuacji, zmiany albo rozwiàzania kontraktu
wojewódzkiego.

3. Rada Ministrów, na wniosek ministra, mo˝e do-
konaç zmian w programie wsparcia bàdê wydaç rozpo-
rzàdzenie o zakoƒczeniu programu.

4. Rada Ministrów, na wniosek ministra, mo˝e pod-
jàç uchwa∏´ o wszcz´ciu procedury zmiany lub rozwià-
zania kontraktu wojewódzkiego.

5. Po zakoƒczeniu wykonywania programu wspar-
cia minister przedk∏ada Radzie Ministrów sprawozda-
nie koƒcowe obejmujàce:

1) sprawy, o których mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1—9,

2) dzia∏ania ministra i komitetu monitorujàcego, o któ-
rym mowa w art. 13 ust. 4.

Rozdzia∏ 4

Kontrakt wojewódzki

Art. 16. 1. Kontrakt wojewódzki, zwany dalej „kon-
traktem”, okreÊla zakres, tryb i warunki realizacji:

1) zadaƒ wynikajàcych z programów wojewódzkich,
które uzyska∏y wsparcie rzàdu,

2) zadaƒ nale˝àcych do spraw nadzorowanych przez
ministrów w∏aÊciwych, które wspierane sà przez
jednostki samorzàdu terytorialnego i inne upraw-
nione podmioty.

2. Stronami kontraktu sà Rada Ministrów, zwana
dalej „stronà rzàdowà”, i samorzàd województwa,
zwany dalej „stronà samorzàdowà”.

3. W trakcie rokowaƒ zwiàzanych z zawarciem kon-
traktu oraz ze zmianà kontraktu strona rzàdowa repre-
zentowana jest przez ministra, a strona samorzàdowa
przez marsza∏ka województwa.

4. Rokowania dotyczàce kontraktu oraz jego zmian
przeprowadza si´ uwzgl´dniajàc ustalenia strategii,

programu wsparcia oraz wysokoÊci limitów, o których
mowa w art. 24.

5. Po podpisaniu kontraktu przez ministra i mar-
sza∏ka województwa kontrakt i jego zmiany wymagajà
zatwierdzenia przez sejmik województwa oraz przez
Rad´ Ministrów.

Art. 17. 1. Zarzàd województwa ubiegajàcego si´
o wsparcie zadaƒ zawartych w programie wojewódz-
kim przedstawia ministrowi, w terminie jednego mie-
siàca od dnia og∏oszenia rozporzàdzenia, o którym mo-
wa w art. 13, wniosek o przyznanie Êrodków, zawiera-
jàcy:

1) cele, na które ma byç udzielone wsparcie, ze wska-
zaniem ich zgodnoÊci z kierunkami i priorytetami
polityki rozwoju regionalnego paƒstwa zawartymi
w strategii i ich uszczegó∏owieniem zawartym
w programie wsparcia,

2) wykaz zadaƒ, na które ma byç udzielone wsparcie,

3) êród∏a sfinansowania planowanych zadaƒ i wyso-
koÊç Êrodków z ka˝dego z tych êróde∏,

4) oczekiwane efekty realizacji zadaƒ i wskaêniki oce-
ny tych efektów,

5) oczekiwania co do formy i wysokoÊci wsparcia,

6) okreÊlenie podmiotów uprawnionych,

7) informacj´ o przebiegu konsultacji z podmiotami
wymienionymi w art. 12 ustawy o samorzàdzie wo-
jewództwa, prowadzonych w zwiàzku z wnioskiem.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, zarzàd wo-
jewództwa za∏àcza strategi´ rozwoju województwa
i program wojewódzki.

3. Jednostka samorzàdu terytorialnego ubiegajàca
si´ o umieszczenie zadania w kontrakcie zobowiàzana
jest do z∏o˝enia stosownego wniosku do samorzàdu
województwa.

Art. 18. Strony kontraktu, okreÊlajàc wzajemne zo-
bowiàzania przy wykonywaniu kontraktu, ustalajà
w szczególnoÊci:

1) okres obowiàzywania kontraktu,

2) zadania obj´te kontraktem,

3) tryb i harmonogram wykonania zadaƒ, a tak˝e za-
sady nadzoru nad ich wykonywaniem,

4) okreÊlenie podmiotów uprawnionych,

5) ∏àczne nak∏ady na wykonanie zadaƒ obj´tych kon-
traktem oraz zakres, sposób i êród∏a sfinansowania
tych zadaƒ,

6) sposób i termin rozliczeƒ finansowych,

7) zakres i tryb sprawozdawczoÊci,

8) zasady oceny i sposób kontroli wykonania zadaƒ,
w tym kontroli finansowej,
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9) post´powanie w przypadku wykrycia nieprawid∏o-
woÊci w wykonaniu lub finansowaniu zadaƒ,

10) zasady i tryb rozwiàzywania sporów oraz zaspoka-
jania roszczeƒ stron kontraktu, w tym roszczeƒ fi-
nansowych,

11) zasady wypowiadania i zmiany kontraktu
z uwzgl´dnieniem przepisów art. 21 i 22,

12) zasady i tryb zaspokajania roszczeƒ podmiotów
uprawnionych w przypadku zmiany lub rozwiàza-
nia kontraktu, a tak˝e roszczeƒ b´dàcych skutkiem
wyjaÊnieƒ, o których mowa w art. 20,

13) tryb powo∏ywania, sk∏ad i zadania wojewódzkiego
komitetu monitorujàcego, oceniajàcego efektyw-
noÊç i jakoÊç wprowadzania kontraktu.

Art. 19. 1. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa
w art. 17 ust. 1, minister zawiadamia marsza∏ka woje-
wództwa o podj´ciu rokowaƒ, okreÊlajàc dat´ i miejsce
pierwszego spotkania stron.

2. Rokowania powinny rozpoczàç si´ nie póêniej ni˝
30 dni od dnia otrzymania przez ministra wniosku,
o którym mowa w ust. 1.

3. Rokowania powinny zakoƒczyç si´ nie póêniej ni˝
w ciàgu 30 dni od dnia og∏oszenia ustawy bud˝etowej.

4. Strona samorzàdowa nie mo˝e odmówiç ˝àda-
niu strony rzàdowej podj´cia rokowaƒ w celu:

1) zawarcia kontraktu,

2) zmiany kontraktu, je˝eli ˝àdanie podj´cia rokowaƒ
dotyczàcych zmiany zosta∏o zg∏oszone zgodnie
z przepisami art. 21 i 22.

5. Strona rzàdowa nie mo˝e odmówiç ̋ àdaniu stro-
ny samorzàdowej podj´cia rokowaƒ w celu zmiany
kontraktu, je˝eli ˝àdanie podj´cia rokowaƒ dotyczà-
cych zmiany zosta∏o zg∏oszone zgodnie z przepisami
art. 21 i 22.

6. Strony kontraktu okreÊlajà regulamin prowadze-
nia rokowaƒ, w tym w szczególnoÊci tryb rozstrzygania
kwestii spornych.

7. Koszty mediacji ponoszà solidarnie obie strony,
chyba ˝e postanowià inaczej.

8. Strona rzàdowa kontraktu jest obowiàzana do
udzielania stronie samorzàdowej wszelkich niezb´d-
nych informacji zwiàzanych z przedmiotem kontraktu.

9. Strona samorzàdowa kontraktu jest obowiàzana
do udzielania stronie rzàdowej informacji o sytuacji
ekonomicznej podmiotów uprawnionych.

10. Na ˝àdanie ka˝dej ze stron mo˝e byç powo∏any
ekspert, którego zadaniem jest przedstawienie opinii
w sprawach zwiàzanych z przedmiotem rokowaƒ.
Koszty ekspertyzy pokrywa strona, która ˝àda∏a powo-
∏ania eksperta, chyba ˝e strony postanowià inaczej.

Art. 20. 1. TreÊç postanowieƒ kontraktu wyjaÊniajà
wspólnie jego strony.

2. WyjaÊnienia, o których mowa w ust. 1, przedsta-
wia si´ w formie pisemnej.

3. WyjaÊnienia treÊci kontraktu dokonane wspólnie
przez strony, które zawar∏y kontrakt, wià˝à tak˝e pod-
mioty uprawnione wykonujàce zadania kontraktu.

Art. 21. 1. Kontrakt mo˝e zostaç rozwiàzany:

1) na podstawie zgodnego oÊwiadczenia stron,

2) z up∏ywem okresu wypowiedzenia dokonanego
przez jednà ze stron, okreÊlonego w ust. 3.

2. Kontrakt mo˝e zostaç zmieniony:

1) na podstawie zgodnego oÊwiadczenia stron,

2) na wezwanie jednej ze stron, po rokowaniach prze-
prowadzonych po up∏ywie okresu wezwania stron
do zmiany kontraktu, okreÊlonego w ust. 3.

3. O ile strony nie postanowià inaczej, okres we-
zwania do zmiany lub wypowiedzenia kontraktu wyno-
si jeden miesiàc, liczony od dnia:

1) wystosowania przez ministra stronie samorzàdo-
wej wezwania do zmiany lub wypowiedzenia kon-
traktu, o którym mowa w art. 22 ust. 1,

2) powiadomienia ministra o wezwaniu do zmiany lub
wypowiedzenia kontraktu, o którym zdecydowa∏
uprawniony organ samorzàdu województwa w try-
bie okreÊlonym uchwa∏à, o której mowa w art. 22
ust. 2.

Art. 22. 1. Na mocy uchwa∏y Rady Ministrów, o któ-
rej mowa w art. 15 ust. 4, minister wypowiada kontrakt
lub zawiadamia marsza∏ka województwa o wszcz´ciu
procedury zmiany kontraktu.

2. Sejmik województwa okreÊla tryb i warunki ko-
nieczne dla zainicjowania zmiany lub wypowiedzenia
kontraktu przez stron´ samorzàdowà.

3. Uchwa∏a sejmiku, o której mowa w ust. 2,
uwzgl´dnia w szczególnoÊci tryb i warunki opiniowania
zmiany lub wypowiedzenia kontraktu z inicjatywy sa-
morzàdu województwa przez te spoÊród podmiotów,
o których mowa w art. 12 ustawy o samorzàdzie woje-
wództwa, które uczestniczà w wykonaniu kontraktu.

4. Minister wzywa stron´ samorzàdowà do podj´-
cia rokowaƒ w celu zmiany kontraktu, okreÊlajàc dat´
rozpocz´cia oraz dat´ zakoƒczenia rokowaƒ, a tak˝e da-
t´ i miejsce pierwszego spotkania stron, niezw∏ocznie
po:

1) podj´ciu przez Rad´ Ministrów uchwa∏y o zmianie
kontraktu, o której mowa w art. 15 ust. 4,

2) uzyskaniu wiadomoÊci o podj´ciu przez stron´ sa-
morzàdowà decyzji o zmianie kontraktu w trybie
okreÊlonym w ust. 2.
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5. OÊwiadczenie stron o rozwiàzaniu kontraktu, wy-
powiedzenie, wezwanie do zmiany, zgodne oÊwiadcze-
nie stron o skróceniu lub wyd∏u˝eniu okresów wypo-
wiedzenia i zmiany kontraktu nast´pujà w formie pi-
semnej.

Art. 23. 1. Koszty rokowaƒ majàcych na celu zawar-
cie kontraktu ponosi solidarnie Skarb Paƒstwa repre-
zentowany przez ministra oraz samorzàd wojewódz-
twa, a koszty rokowaƒ dotyczàcych zmiany kontraktu
ponosi strona wzywajàca do zmiany, chyba ˝e strony
postanowià inaczej.

2. Technicznà i organizacyjnà obs∏ug´ rokowaƒ do-
tyczàcych zawarcia i zmian kontraktu zapewnia mini-
ster.

3. Kontrakt, zmiany kontraktu oraz wyjaÊnienia,
o których mowa w art. 20, podlegajà opublikowaniu
w wojewódzkim dzienniku urz´dowym.

Rozdzia∏ 5

Finansowanie rozwoju regionalnego i kontraktów
wojewódzkich oraz kontrola ich wykonania

Art. 24. 1. Ustawa bud˝etowa zawiera limit wydat-
ków na sfinansowanie zadaƒ obj´tych programem
wsparcia uchwalonym w roku poprzedzajàcym rok bu-
d˝etowy, a w razie obejmowania przez program okre-
su d∏u˝szego ni˝ rok, ustawa bud˝etowa okreÊla rów-
nie˝ limity wydatków w roku bud˝etowym oraz w ko-
lejnych latach bud˝etowych.

2. Limit wydatków, o którym mowa w ust. 1, na rok
bud˝etowy stanowiàcy drugi lub nast´pny rok realiza-
cji programu wsparcia okreÊlany jest po uwzgl´dnie-
niu:

1) uprzedniej analizy efektów uzyskanych w latach po-
przednich realizacji programu wsparcia oraz efek-
tów wykonania kontraktów, zamieszczonej w spra-
wozdaniu, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 i 2,

2) informacji, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3,

3) terminów rozwiàzania wypowiedzianych kontrak-
tów,

4) wyników rokowaƒ dotyczàcych zmian kontraktów.

Art. 25. 1. Dofinansowanie dla jednostek samorzà-
du terytorialnego wykonujàcych zadania uwzgl´dnio-
ne w kontrakcie, a za ich poÊrednictwem — równie˝ dla
innych podmiotów uprawnionych, udzielane jest ze
Êrodków bud˝etu paƒstwa na warunkach okreÊlonych
w ustawie o finansach publicznych z uwzgl´dnieniem
przepisów niniejszej ustawy.

2. Dofinansowanie dla jednostek samorzàdu tery-
torialnego, o którym mowa w ust. 1, przekazywane jest
tym jednostkom przez ministra w∏aÊciwego do spraw
finansów publicznych za poÊrednictwem wojewodów
w terminach i na zasadach okreÊlonych w kontrakcie.

3. Do dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 i 2,
majà zastosowanie przepisy o dotacjach celowych na

zadania w∏asne jednostek samorzàdu terytorialnego,
z uwzgl´dnieniem ust. 4 i 5.

4. Ustalenie w kontrakcie dofinansowania okreÊlo-
nego zadania stanowi podstaw´ roszczeƒ bàdê zobo-
wiàzaƒ uprawnionych jednostek samorzàdu terytorial-
nego wobec Skarbu Paƒstwa. OdpowiedzialnoÊç ta nie
dotyczy przypadku powstania okolicznoÊci, o których
mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3.

5. Je˝eli nale˝ne jednostkom samorzàdu terytorial-
nego kwoty dofinansowania nie zostanà im przekaza-
ne w terminach okreÊlonych w kontrakcie, jednostkom
samorzàdu terytorialnego przys∏ugujà, liczàc od dnia
nast´pnego po up∏ywie terminu, odsetki w wysokoÊci
ustalonej w kontrakcie, a w razie braku w kontrakcie
stosownych postanowieƒ — odsetki ustawowe.

Art. 26. 1. Z zastrze˝eniem ust. 2, przepisy art. 25
stosuje si´ odpowiednio, je˝eli w kontrakcie przewi-
dziano, ˝e dofinansowanie dla jednostek samorzàdu
terytorialnego lub — za ich poÊrednictwem — dla in-
nych podmiotów uprawnionych udzielone zostanie
z bud˝etów innych jednostek samorzàdu terytorialne-
go lub innych podmiotów oraz instytucji, o których mo-
wa w art. 14 ust. 2 i 5.

2. W odniesieniu do przypadków, o których mowa
w ust. 1, obowiàzek przekazania nale˝nej dotacji obcià-
˝a w∏aÊciwe organy jednostek samorzàdu terytorialne-
go lub innych podmiotów oraz instytucji, o których mo-
wa w art. 14 ust. 2 i 5.

Art. 27. Otrzymanie dofinansowania na zasadach
okreÊlonych w niniejszej ustawie nie wy∏àcza innych
form finansowania zadaƒ z zakresu wspierania rozwo-
ju regionalnego województwa wynikajàcych z ratyfiko-
wanych umów mi´dzynarodowych i odr´bnych prze-
pisów. 

Art. 28. Kontrola gospodarki finansowej i kontrola
zamówieƒ publicznych zwiàzanych z wykonywaniem
kontraktu przez samorzàd województwa oraz podmio-
ty uprawnione odbywa si´ na podstawie odr´bnych
przepisów oraz szczegó∏owych postanowieƒ zawar-
tych w przyj´tych programach wsparcia i kontraktach.

Art. 29.  1. Zadania z zakresu rozwoju regionalnego
nie uj´te w kontrakcie mogà byç finansowane z dotacji
celowych z bud˝etu paƒstwa wy∏àcznie w przypadkach
realizacji:

1) programów interwencyjnych tworzonych i realizo-
wanych w przypadku kl´sk ˝ywio∏owych, nag∏ych
sytuacji kryzysowych, w szczególnoÊci na rynku
pracy i w gospodarce,

2) programów pilota˝owych testujàcych nowe roz-
wiàzania i instrumenty rozwoju regionalnego,

3) programów doradczych i informacyjnych zwi´ksza-
jàcych zdolnoÊç przyjmowania bud˝etowego
wsparcia finansowego programów wojewódzkich.

2. Finansowanie zadaƒ, o których mowa w ust. 1,
nast´puje w trybie przewidzianym w ustawie o finan-
sach publicznych. 
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Art. 30. 1. JeÊli zachodzi kolizja pomi´dzy progra-
mem wojewódzkim a programami, o których mowa
w art. 29 ust. 1, zarzàd województwa mo˝e wystàpiç do
Rady Ministrów z wnioskiem o zaniechanie bàdê ogra-
niczenie wykonania na obszarze województwa tych
programów, wskazujàc zakres ich kolizji ze strategià
rozwoju województwa i programem wojewódzkim. 

2. JeÊli zachodzi kolizja pomi´dzy programem wo-
jewódzkim a planami, programami i dzia∏aniami pu-
blicznych funduszy celowych, agencji i innych instytu-
cji zarzàdzajàcych Êrodkami publicznymi, zarzàd woje-
wództwa mo˝e wystàpiç do Rady Ministrów z wnio-
skiem o zaniechanie bàdê ograniczenie wykonania na
obszarze województwa tych planów, programów
i dzia∏aƒ, wskazujàc zakres ich kolizji ze strategià woje-
wództwa i programem wojewódzkim.

3. Rada Ministrów rozpatruje wniosek o zaniecha-
nie bàdê ograniczenie wykonania na obszarze woje-
wództwa planów, programów i dzia∏aƒ, o których mo-
wa w ust. 1 i 2, w terminie 30 dni od jego zg∏oszenia.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Rada
Ministrów przyjmuje uchwa∏´ o zaniechaniu lub ogra-
niczeniu wykonania okreÊlonych projektów i progra-
mów. 

4. Uchwa∏a, o której mowa w ust. 3, okreÊla organ
odpowiedzialny za jej wykonanie oraz tryb i harmono-
gram dzia∏aƒ koniecznych do podj´cia dla wykonania
uchwa∏y.

5. Sposób rozliczenia dotacji celowej i zasady jej
zwrotu w sytuacjach, o których mowa w ust. 3, powin-
ny byç okreÊlone w umowie zawartej z podmiotem
uprawnionym.

Rozdzia∏ 6

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych oraz przepisy
przejÊciowe i koƒcowe

Art. 31. W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r.
o ochronie i kszta∏towaniu Êrodowiska (Dz. U.
z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446,
z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r.
Nr 46, poz. 296, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770
i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r.
Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136)
w art. 88f po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Projekty planów, o których mowa w ust. 3
pkt 1, podlegajà uzgodnieniu z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw rozwoju regionalnego w try-
bie okreÊlonym w ustawie z dnia 12 maja
2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regio-
nalnego (Dz.U. Nr 48, poz. 550).”

Art. 32. W ustawie z dnia 7 czerwca 1990 r. o utwo-
rzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142,
poz. 951) w art. 9 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmie-
niu:

„2a. Projekt planu finansowego podlega uzgodnie-
niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw rozwoju
regionalnego w trybie okreÊlonym w ustawie

z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania
rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550).”

Art. 33. W ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o sys-
temie oÊwiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943,
z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz
z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239) skreÊla si´
art. 96.

Art. 34. W ustawie z dnia 19 paêdziernika 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu
Paƒstwa (Dz. U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299 i Nr 101,
poz. 504, z 1996 r. Nr 59, poz. 268, Nr 106, poz. 496
i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 54, poz. 349 i Nr 79,
poz. 484, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 49,
poz. 484 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 70 i Nr 12, poz. 136)
art. 21 otrzymuje brzmienie:

„Art. 21. 1. Roczny plan finansowy Agencji i kie-
runki rozdysponowania Êrodków finan-
sowych ustala Prezes Agencji w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw Skarbu Paƒstwa oraz ministrem
w∏aÊciwym do spraw rolnictwa.

2. Prezes Agencji przekazuje do uzgodnie-
nia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
rozwoju regionalnego projekt planu fi-
nansowego Agencji i kierunki rozdy-
sponowania Êrodków finansowych,
w trybie okreÊlonym w ustawie z dnia
12 maja 2000 r. o zasadach wspierania
rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48,
poz. 550).”

Art. 35. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochro-
nie roszczeƒ pracowniczych w razie niewyp∏acalnoÊci
pracodawcy (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 87,
poz. 435, z 1996 r. Nr 5, poz. 34, z 1997 r. Nr 28, poz. 153
i Nr 123, poz. 776 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 137,
poz. 887) w art. 15 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmie-
niu:

„2a. Projekt planu finansowego funduszu podlega
uzgodnieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw rozwoju regionalnego w trybie okreÊlo-
nym w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasa-
dach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U.
Nr 48, poz. 550).”

Art. 36. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utwo-
rzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98,
poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz 
z 2000 r. Nr 48, poz. 547) w art. 7 po ust. 3 dodaje si´
ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Projekt planu finansowego Agencji podlega
uzgodnieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw rozwoju regionalnego w trybie okreÊlo-
nym w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasa-
dach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U.
Nr 48, poz. 550).”

Art. 37. W ustawie z dnia 27 paêdziernika 1994 r.
o autostradach p∏atnych (Dz. U. Nr 127, poz. 627,
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z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r.
Nr 133, poz. 885 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) w art. 11
dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Projekt planu finansowego Agencji podlega
uzgodnieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
rozwoju regionalnego w trybie okreÊlonym
w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach
wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48,
poz. 550).”

Art. 38. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o za-
trudnieniu i przeciwdzia∏aniu 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, z 1998 r. Nr 66,
poz. 431, Nr 106, poz. 668, Nr 108, poz. 684, Nr 137,
poz. 887, Nr 162, poz. 1112, 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 60,
poz. 636 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 31, poz. 384)
w art. 4 w ust. 4 w pkt 2 skreÊla si´ wyrazy „i polityki
regionalnej”.

Art. 39. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o za-
kwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 86, poz. 433, z 1996 r. Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 506 i Nr 106, poz. 678,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 86, poz. 964
i Nr 93, poz. 1063 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 70) w art. 19
po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Projekt planu finansowego Agencji podlega
uzgodnieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw rozwoju regionalnego w trybie okreÊlo-
nym w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasa-
dach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U.
Nr 48, poz. 550).”

Art. 40. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 1995 r.
o niektórych formach popierania budownictwa miesz-
kaniowego (Dz. U. Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 80, poz. 507,
Nr 103, poz. 651, Nr 115, poz. 741, Nr 140, poz. 939
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 162, poz. 1121 oraz
z 1999 r. Nr 108, poz. 1226) w art. 22 po ust. 2 dodaje
si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Projekt planu finansowego Funduszu podlega
uzgodnieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw rozwoju regionalnego w trybie okreÊlo-
nym w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasa-
dach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U.
Nr 48, poz. 550).”

Art. 41. W ustawie z dnia 12 kwietnia 1996 r. o utwo-
rzeniu Agencji Techniki i Technologii (Dz. U. Nr 74,
poz. 352 i z 1997 r. Nr 121, poz. 770) w art. 7 po ust. 3
dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Projekt planu finansowego Agencji podlega
uzgodnieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw rozwoju regionalnego w trybie okreÊlo-
nym w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasa-
dach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U.
Nr 48, poz. 550).”

Art. 42. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospo-
darowaniu niektórymi sk∏adnikami mienia Skarbu Paƒ-
stwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 90,

poz. 405 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 509
i Nr 121, poz. 770) w art. 14 po ust. 1 dodaje si´
ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Projekt planu finansowego Agencji podlega
uzgodnieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw rozwoju regionalnego w trybie okreÊlo-
nym w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasa-
dach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U.
Nr 48, poz. 550).”

Art. 43. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasa-
dach wykonywania uprawnieƒ przys∏ugujàcych Skar-
bowi Paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156,
poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741
i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014)
w art. 15 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Projekt rocznego planu rzeczowo-finansowe-
go podlega uzgodnieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw rozwoju regionalnego w trybie
okreÊlonym w ustawie z dnia 12 maja 2000 r.
o zasadach wspierania rozwoju regionalnego
(Dz. U. Nr 48, poz. 550).”

Art. 44. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Rzà-
dowym Centrum Studiów Strategicznych (Dz. U.
Nr 106, poz. 495 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) w art. 2
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

a) w pkt 1 w lit. b) wyrazy „oraz programów polityki
regionalnej” zast´puje si´ wyrazami „oraz d∏ugo-
falowych strategii rozwoju regionalnego kraju”,

b) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1 i doda-
je si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Rada  Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owy tryb i harmonogram prac nad
d∏ugofalowà strategià rozwoju regionalnego
kraju, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci wymogi
konsultacji z organami samorzàdu wojewódz-
twa oraz tryb i harmonogram opracowania na-
rodowej strategii rozwoju regionalnego.”

Art. 45. W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o por´cze-
niach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa
oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484
i Nr 80, poz. 511) w art. 39 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a
w brzmieniu:

„1a. Projekt planu finansowego Krajowego Fundu-
szu Por´czeƒ Kredytowych podlega uzgod-
nieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw roz-
woju regionalnego w trybie okreÊlonym
w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach
wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U.
Nr 48, poz. 550).”

Art. 46. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha-
bilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160,
poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668,
Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118
i 1126 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001,
Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280) w art. 51 po ust. 3
dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
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„3a. Zarzàd Funduszu uzgadnia z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw rozwoju regionalnego pro-
jekty planów dzia∏alnoÊci Funduszu i projekt
planu finansowego, o których mowa w ust. 3
pkt 1, w trybie okreÊlonym w ustawie z dnia
12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwo-
ju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550).”

Art. 47. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia-
∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82,
poz. 928 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 43, poz. 489)
w art. 23a:

a) w pkt 2 wyraz „regionu”  zast´puje si´ wyrazem
„regionalnego”,

b) w pkt 3 wyraz „krajowej” zast´puje si´ wyrazem
„narodowej”,

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) opracowywania projektów i wykonywania
programów wsparcia, o których mowa
w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach
wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U.
Nr 48, poz. 550)”,

d) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) kontraktów wojewódzkich zawieranych
w trybie ustawy, o której mowa w pkt 4,”

e) po pkt 5 dodaje si´ pkt 6—8 w brzmieniu:

„6) monitorowania i oceny przebiegów realizacji
programu wsparcia i kontraktów wojewódz-
kich, o których mowa w pkt 4 i 5, oraz przed-
stawiania Radzie Ministrów analiz, sprawoz-
daƒ i wniosków dotyczàcych wykonania pro-
gramów wsparcia i kontraktów wojewódz-
kich,

7) koordynacji w zakresie programowania i wy-
korzystania funduszy strukturalnych oraz
Funduszu SpójnoÊci, 

8) opracowywania narodowego planu rozwoju
b´dàcego podstawà do zawarcia umowy po-
mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej
i Komisjà Europejskà, okreÊlajàcej wykorzy-
stanie przez Polsk´ Êrodków strukturalnych
Unii Europejskiej.”

Art. 48. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rzàdzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576, Nr 155,
poz. 1014, Nr 160, poz. 1060 i Nr 162, poz. 1126 oraz
z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 26, poz. 306) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 11 dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Samorzàd województwa mo˝e w zwiàzku z re-
alizacjà strategii rozwoju województwa:

1) wyst´powaç o wsparcie ze Êrodków bud˝etu
paƒstwa na realizacj´ zadaƒ zawartych
w programie wojewódzkim,

2) zawieraç kontrakt wojewódzki z Radà Mini-
strów na podstawie odr´bnej ustawy.

5. Wykonywanie zadaƒ zwiàzanych z rozwojem
regionalnym na obszarze województwa nale˝y

do samorzàdu województwa. Zasady finanso-
wania rozwoju regionalnego oraz êród∏a do-
chodów województwa w tym zakresie okreÊla-
jà odr´bne ustawy.”;

2) w art. 12:

a) w pkt 5 przecinek na koƒcu zast´puje si´ kropkà
i skreÊla si´ pkt 6,

b) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1 i do-
daje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Wykonujàc zadania okreÊlone w ust. 1, sa-
morzàd województwa mo˝e równie˝ wspó∏-
pracowaç z organizacjami mi´dzynarodowy-
mi i regionami innych paƒstw, zw∏aszcza sà-
siednich.”;

3) po art. 12 dodaje si´ art. 12a w brzmieniu:

„Art. 12a. 1. Sejmik województwa okreÊla zasady,
tryb i harmonogram opracowania
strategii rozwoju województwa i pro-
gramu wojewódzkiego, uwzgl´dnia-
jàc w szczególnoÊci:

1) zadania poszczególnych organów
województwa przy okreÊlaniu stra-
tegii rozwoju województwa i pro-
gramu wojewódzkiego,

2) tryb i zasady wspó∏pracy z podmio-
tami wymienionymi w art. 12.

2. Uchwa∏a sejmiku województwa doty-
czàca spraw wymienionych w ust. 1
podlega publikacji w wojewódzkim
dzienniku urz´dowym.”;

4) w art. 18 w pkt 2 wyrazy „wieloletnich programów
wojewódzkich” zast´puje si´ wyrazami „progra-
mów wojewódzkich”.

Art. 49. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o admi-
nistracji rzàdowej w województwie (Dz. U. Nr 91,
poz. 577, z 1999 r. Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 12,
poz. 136 i Nr 22, poz. 268) w art. 15 w pkt 3 skreÊla si´
wyrazy „ , zw∏aszcza w zakresie prowadzonej na obsza-
rze województwa polityki regionalnej paƒstwa”.

Art. 50. W ustawie z dnia 17 lipca 1998 r. o po˝ycz-
kach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 11 w ust. 2 po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a
w brzmieniu:

„2a) przedstawiciel ministra w∏aÊciwego do spraw
rozwoju regionalnego,”;

2) w art. 13 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Projekt planu finansowego Funduszu podlega
uzgodnieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw rozwoju regionalnego w trybie okreÊlo-
nym w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasa-
dach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U.
Nr 48, poz. 550).”
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Art. 51. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r.
Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110,
poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 12, poz. 136)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 80:

a) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przepis ust. 2 nie dotyczy programów
wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia
12 maja 2000 r. o zasadach wspierania roz-
woju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550).”,

b) w ust. 3 w pkt 5 kropk´ na koƒcu zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) wspierania rozwoju regionalnego.”;

2) w art. 86 w ust. 1 w pkt 12 kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ pkt 13 w brzmieniu:

„13) dotacje celowe na wykonanie zadaƒ obj´tych
programem wsparcia, o którym mowa w
art. 80 ust. 2a.”;

3) w art. 87 w pkt 5 po lit. b) dodaje si´ lit. c) w brzmie-
niu:

„c) wykazów zadaƒ obj´tych programem wspar-
cia, o którym mowa w art. 80 ust. 2a,”;

4) w art. 110 w ust. 1 po wyrazach „wieloletnie progra-
my inwestycyjne” dodaje si´ wyrazy „oraz zadania
wynikajàce z kontraktów wojewódzkich zawartych
pomi´dzy Radà Ministrów a samorzàdem woje-
wództwa”.

Art. 52. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r.
o wspieraniu przedsi´wzi´ç termomodernizacyjnych
(Dz. U. Nr 162, poz. 1121) w art. 12  po ust. 1 dodaje si´
ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Projekt planu finansowego Funduszu podlega
uzgodnieniu z ministrem w∏aÊciwym do

spraw rozwoju regionalnego w trybie okreÊlo-
nym w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasa-
dach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U.
Nr 48, poz. 550).”

Art. 53. 1. Zawarte w ustawie bud˝etowej na rok
2000 inwestycje wieloletnie, finansowane z dotacji ce-
lowych na inwestycje w∏asne samorzàdów w 2000 r.,
stajà si´ inwestycjami wpisanymi w kontrakty z chwilà
ich podpisania.

2. Do czasu podpisania odpowiednich kontraktów
Êrodki, o których mowa w ust. 1, stajà si´ cz´Êcià rezer-
wy celowej na wspieranie rozwoju regionalnego
w dyspozycji ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju
regionalnego.

Art. 54. Do czasu okreÊlenia w odr´bnych przepi-
sach dodatkowych êróde∏ dochodów w∏asnych woje-
wództw lub zasad ustalania cz´Êci podstawowej sub-
wencji ogólnej dla województw na finansowanie zadaƒ
rozwoju regionalnego nie mo˝na uzale˝niaç zawarcia
kontraktu regionalnego od wniesienia przez samorzàd
województwa wk∏adu Êrodków w∏asnych, przeznaczo-
nych na wykonanie zadaƒ obj´tych kontraktem.

Art. 55. Do pierwszego sk∏adu Rady Polityki Regio-
nalnej Paƒstwa Prezes Rady Ministrów powo∏uje czte-
rech cz∏onków Rady, o których mowa w art. 9 ust. 3 —
na 3 lata, a pozosta∏ych czterech — na 6 lat.

Art. 56. Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze
rozporzàdzenia, inne terminy przedstawienia przez mi-
nistra projektu pierwszej strategii lub projektu pierw-
szego programu wsparcia opracowanych na podsta-
wie niniejszej ustawy, ni˝ wynikajà one odpowiednio
z art. 11 ust. 6 i z art. 13 ust. 2.

Art. 57. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 12 maja 2000 r.

o zmianie ustawy — Prawo o notariacie i ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszechnych.

Art. 1. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo
o notariacie (Dz. U. Nr 22, poz. 91, z 1997 r. Nr 28,
poz. 153 i z 1999 r. Nr 101, poz. 1178) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w art. 11:

a) w zdaniu wst´pnym po wyrazie „byç” dodaje si´
wyraz „powo∏any”,

b) w pkt 3 po wyrazie „prawnicze” dodaje si´ wy-
razy „i uzyska∏ tytu∏ magistra prawa”,

c) w pkt 6 wyraz „2” zast´puje si´ wyrazem „3”;

2) w art. 16 w § 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Odwo∏anie nast´puje po zasi´gni´ciu opinii rady
w∏aÊciwej izby notarialnej wydanej na wniosek


