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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 31 sierpnia 2000 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad dofinansowywania inwestycji sportowych ze
Êrodków pochodzàcych z dop∏at do stawek w grach liczbowych, trybu sk∏adania wniosków oraz przekazywania Êrodków i ich rozliczania.
Na podstawie art. 47b ust. 2b ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zak∏adach wzajemnych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946,
Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061 oraz z 2000 r. Nr 9,
poz. 117 i Nr 70, poz. 816) zarzàdza si´, co nast´puje:

2) inwestycji, o których mowa w ust. 3 pkt 2
i 3, nie mo˝e przekroczyç 33% wartoÊci
kosztorysowej inwestycji, z zastrze˝eniem
ust. 6 i 6a.”,
b) ust. 5a otrzymuje brzmienie:
„5a. Kwota Êrodków z dop∏at na dofinansowywanie inwestycji realizowanych na wniosek
Centralnego OÊrodka Sportu w zwiàzku
z potrzebà przygotowania kadry olimpijskiej do Olimpiady w Sydney w 2000 r. oraz
do Olimpiady w Salt Lake City w 2002 r. nie
mo˝e przekroczyç 99% wartoÊci kosztorysowej tych inwestycji.”,
c) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:
„6a. W przypadku inwestycji, o których mowa
w ust. 3 pkt 2 i 3, rozpocz´tych przed dniem
1 stycznia 1999 r. w szko∏ach, które sà prowadzone przez gminy, powiaty i samorzàdy
województw, kwota Êrodków z dop∏at na
dofinansowywanie inwestycji nie mo˝e
przekroczyç 50% wartoÊci kosztorysowej inwestycji.”;

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
25 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegó∏owych zasad dofinansowywania inwestycji sportowych ze Êrodków
pochodzàcych z dop∏at do stawek w grach liczbowych,
trybu sk∏adania wniosków oraz przekazywania Êrodków i ich rozliczania (Dz. U. Nr 46, poz. 293 i Nr 95,
poz. 583 oraz z 1999 r. Nr 47, poz. 464) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) w § 2:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Kwota Êrodków z dop∏at na dofinansowywanie:
1) inwestycji, o których mowa w ust. 3 pkt 1,
nie mo˝e przekroczyç:
a) 95% kosztu inwestycji okreÊlonego
w zbiorczym zestawieniu kosztów, zwanego dalej «wartoÊcià kosztorysowà inwestycji», je˝eli inwestycja jest realizowana na wniosek akademii wychowania fizycznego lub Centralnego OÊrodka
Sportu, z zastrze˝eniem ust. 5a,
b) 70% wartoÊci kosztorysowej inwestycji,
je˝eli inwestycja jest realizowana na
wniosek klubu sportowego, zwiàzku
sportowego lub stowarzyszenia kultury
fizycznej o zasi´gu ogólnopolskim,

2) w § 2 ust. 4, § 3 ust. 1 i 4, § 4, § 5 ust. 3 oraz § 6 ust. 1
i 3 u˝yte w ró˝nych przypadkach wyrazy „Prezes
Urz´du Kultury Fizycznej i Turystyki” zast´puje si´
u˝ytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami
„Prezes Urz´du Kultury Fizycznej i Sportu”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Finansów: w z. J. Rudowski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 19 lipca 2000 r.
w sprawie minimalnego procentowego udzia∏u sk∏adników pochodzenia krajowego w eksportowanym w ramach kontraktu eksportowego produkcie finalnym, umo˝liwiajàcego uznanie tego produktu za krajowy.
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Paƒstwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych (Dz. U. Nr 86,
poz. 398, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28,
poz. 154, Nr 79, poz. 484 i Nr 121, poz. 770) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Minimalny procentowy udzia∏ sk∏adników pochodzenia krajowego w eksportowanym w ramach
kontraktu eksportowego produkcie finalnym, umo˝liwiajàcy uznanie tego produktu za krajowy, ustala si´
w wysokoÊci 50% wartoÊci transakcyjnej eksportowanego produktu finalnego, z tym ˝e:

