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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 28 sierpnia 2003 r.

w sprawie reorganizacji Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Metalchem” w Toruniu

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca
1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Przedmiotem dzia∏ania Instytutu Przetwórstwa
Tworzyw Sztucznych „Metalchem” (numer identyfika-
cyjny REGON 000044569, numer identyfikacji podatko-
wej NIP 879-017-06-91), utworzonego zarzàdzeniem Mi-
nistra Przemys∏u Chemicznego z dnia 14 lipca 1972 r.
w sprawie utworzenia OÊrodka Badawczo-Rozwojowe-
go Maszyn i Urzàdzeƒ Chemicznych „Metalchem” w To-
runiu i nadania mu statutu, zmienionym zarzàdzeniem
Nr 10/Org/86 Ministra Przemys∏u Chemicznego i Lekkie-
go z dnia 31 stycznia 1986 r., zarzàdzeniem Nr 127/Org/92
Ministra Przemys∏u i Handlu z dnia 31 marca 1992 r. oraz
zarzàdzeniem Nr 4/Org/98 Ministra Gospodarki z dnia
17 grudnia 1998 r., zwanego dalej „Instytutem”, jest pro-

gnozowanie, organizowanie oraz prowadzenie badaƒ
naukowych i prac rozwojowych w zakresie:
1) procesów przetwarzania tworzyw wieloczàsteczko-

wych oraz budowy i eksploatacji maszyn i linii
technologicznych do przetwarzania tych tworzyw;

2) wytwarzania, przetwarzania i utylizowania farb i la-
kierów.

§ 2. Szczegó∏owy przedmiot i zakres dzia∏ania Insty-
tutu okreÊla statut uchwalony przez rad´ naukowà In-
stytutu, po zaopiniowaniu przez zak∏adowe organizacje
zwiàzkowe i zatwierdzony przez ministra w∏aÊciwego
do spraw gospodarki.

§ 3. Siedzibà Instytutu jest Toruƒ.

§ 4. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister w∏a-
Êciwy do spraw gospodarki.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze Êrodków 
Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych

Na podstawie art. 47 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz

zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123,
poz. 776, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na

podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106,
poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95,
poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125,
poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074
oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79 i Nr 90, poz. 844.

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240,
poz. 2052.

1 2

24 paêdziernika 2003 r. o godz. 2400 — zakoƒczenie kampanii wyborczej

25 paêdziernika 2003 r. — przekazanie przewodniczàcym obwodowych komisji wybor-
czych spisów wyborców

26 paêdziernika 2003 r. godz. 600—2000 — przeprowadzenie g∏osowania



§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
obliczania i tryb przekazywania gminom dotacji celo-
wej ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe∏nosprawnych na zrekompensowanie utra-
conych przez gmin´ dochodów na skutek zwolnieƒ,
o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych, zwa-
nej dalej „ustawà”.

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) Funduszu — rozumie si´ przez to Paƒstwowy Fun-
dusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych;

2) utraconych dochodach z tytu∏u zwolnieƒ — rozu-
mie si´ przez to kwoty wynikajàce ze zwolnieƒ,
o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy, z po-
datku od nieruchomoÊci, podatku rolnego, podat-
ku leÊnego oraz podatku od czynnoÊci cywilno-
prawnych;

3) kwocie rekompensujàcej dochody utracone z tytu-
∏u zwolnieƒ — rozumie si´ przez to kwot´ dotacji
celowej z Funduszu, o której mowa w art. 47 ust. 2
ustawy.

§ 2. Kwot´ rekompensujàcà dochody utracone z ty-
tu∏u zwolnieƒ stanowi suma kwot wykazanych
w poz. 1—4 wniosku gminy, którego wzór okreÊla za-
∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 3. 1. Przekazywanie gminom kwoty rekompensu-
jàcej dochody utracone z tytu∏u zwolnieƒ nast´puje na
podstawie ich wniosków sk∏adanych do Prezesa Zarzà-
du Funduszu za poÊrednictwem w∏aÊciwych miejsco-
wo oddzia∏ów Funduszu, w terminach:

1) do dnia 31 lipca roku podatkowego — wykazujàc
przewidywane roczne skutki zwolnieƒ, wynikajàce
z decyzji, dokonanych czynnoÊci cywilnoprawnych
w formie aktów notarialnych oraz deklaracji i infor-
macji podatkowych na dany rok podatkowy, we-
d∏ug stanu na dzieƒ 30 czerwca roku podatkowego,
za który sporzàdzany jest wniosek;

2) do dnia 25 lutego roku nast´pujàcego po roku po-
datkowym — wykazujàc faktyczne roczne skutki
zwolnieƒ, wynikajàce z decyzji, dokonanych czyn-
noÊci cywilnoprawnych w formie aktów notarial-
nych oraz deklaracji i informacji podatkowych na
dany rok podatkowy, wed∏ug stanu na dzieƒ
31 grudnia roku podatkowego, za który sporzàdza-
ny jest wniosek.

2. Fundusz sprawdza pod wzgl´dem rachunkowym
i formalnym:

1) do dnia 10 wrzeÊnia — wnioski, o których mowa
w ust. 1 pkt 1;

2) do dnia 31 marca — wnioski, o których mowa
w ust. 1 pkt 2.

3. W przypadku stwierdzenia we wniosku braków
lub b∏´dów rachunkowych, Fundusz wzywa gmin´ do
ich usuni´cia w terminie 7 dni od dnia otrzymania we-
zwania. Nieusuni´cie braków lub b∏´dów w tym termi-
nie powoduje pozostawienie bez rozpoznania wniosku

gminy o wyp∏at´ kwoty rekompensujàcej dochody
utracone z tytu∏u zwolnieƒ.

§ 4. Prezes Zarzàdu Funduszu przekazuje gminom
kwoty rekompensujàce dochody utracone z tytu∏u
zwolnieƒ w terminie:

1) do dnia 15 paêdziernika roku podatkowego —
w wysokoÊci stanowiàcej 50 % kwot wykazanych
we wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1;

2) do dnia 31 maja roku nast´pujàcego po roku podat-
kowym — w wysokoÊci kwot wykazanych we wnio-
sku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, pomniejszo-
nej o wyp∏acone kwoty rekompensujàce dochody
utracone z tytu∏u zwolnieƒ, wyp∏acone w terminie
okreÊlonym w pkt 1.

§ 5. 1. Gmina, która z∏o˝y wniosek w terminie okre-
Êlonym w § 3 ust. 1 pkt 1, a nie z∏o˝y wniosku w termi-
nie okreÊlonym w § 3 ust. 1 pkt 2, zwraca otrzymanà
kwot´ rekompensujàcà dochody utracone z tytu∏u
zwolnieƒ wraz z odsetkami w wysokoÊci ustalonej jak
dla zaleg∏oÊci podatkowych na rachunek Funduszu
w terminie do dnia 31 maja roku nast´pujàcego po ro-
ku podatkowym. W przypadku niedokonania zwrotu
otrzymanej przez gmin´ kwoty rekompensujàcej do-
chody utracone z tytu∏u zwolnieƒ, Prezes Zarzàdu Fun-
duszu wezwie do zwrotu tej kwoty.

2. Gminie, która z∏o˝y wniosek w terminie okreÊlo-
nym w § 3 ust. 1 pkt 2, a nie z∏o˝y wniosku w terminie
okreÊlonym w § 3 ust. 1 pkt 1, zostanie przekazana kwo-
ta rekompensujàca dochody utracone z tytu∏u zwol-
nieƒ w wysokoÊci wykazanej we wniosku.

3. Gmina ma prawo do z∏o˝enia korekty wniosku
w terminie 14 dni od dnia wyjÊcia na jaw okolicznoÊci
uzasadniajàcych z∏o˝enie korekty, nie póêniej jednak
ni˝ w terminie okreÊlonym w § 4 pkt 2.

4. Z∏o˝enie przez gmin´ korekty po terminie okre-
Êlonym w ust. 3 nie powoduje zwi´kszenia kwoty re-
kompensujàcej.

5. Gminie, która z∏o˝y korekt´ wniosku, z której wy-
nika, ˝e otrzyma∏a kwot´ rekompensujàcà dochody
utracone z tytu∏u zwolnieƒ wy˝szà od nale˝nej, Prezes
Zarzàdu Funduszu zmniejszy kwot´ rekompensujàcà,
zmniejszajàc lub wstrzymujàc przekazanie kolejnej
kwoty rekompensujàcej, oraz zobowià˝e gmin´ do za-
p∏aty odsetek od nienale˝nej kwoty, w wysokoÊci usta-
lonej jak dla zaleg∏oÊci podatkowych, chyba ˝e gmina
dokona wczeÊniej zwrotu nadmiernie pobranej kwoty
rekompensujàcej wraz z odsetkami w wysokoÊci usta-
lonej jak dla zaleg∏oÊci podatkowych.

§ 6. Wnioski w sprawie przyznania kwoty rekom-
pensujàcej za 2003 r. gminy sk∏adajà po raz pierwszy
w terminie do dnia 30 wrzeÊnia 2003 r.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej: 
J. Hausner
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
z dnia 29 sierpnia 2003 r. (poz. 1616)

WZÓR

WNIOSEK/KOREKTA WNIOSKU*
GMINY O PRZEKAZANIE KWOTY REKOMPENSUJÑCEJ UTRACONE DOCHODY Z TYTU¸U ZWOLNIE¡

OKREÂLONYCH W USTAWIE O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPO¸ECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB
NIEPE¸NOSPRAWNYCH
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----------------------------------- — — — — - — — - — — -------------------------------------
(g∏ówny ksi´gowy (nr telefonu)) (rok, miesiàc, dzieƒ) (osoba upowa˝niona 

do reprezentowania jednostki)

———————
* Niepotrzebne skreÊliç.


