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1207
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 19 wrzeÊnia 2006 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie klasyfikacji cz´Êci bud˝etowych oraz okreÊlenia ich dysponentów
Na podstawie art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45,
poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarzàdza si´, co nast´puje:

3) po cz´Êci „68. Paƒstwowa Agencja Atomistyki”
dodaje si´ cz´Êç 70 w brzmieniu:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
5 maja 2006 r. w sprawie klasyfikacji cz´Êci bud˝etowych oraz okreÊlenia ich dysponentów (Dz. U. Nr 80,
poz. 558 i Nr 137, poz. 977) w § 1:

§ 2. Przepisy § 1 pkt 1 i 2 majà zastosowanie do
opracowania projektu ustawy bud˝etowej na rok
2007.

1) uchyla si´ cz´Êç 48 w brzmieniu:
„48. Komisja Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy
Emerytalnych”;

„70. Komisja Nadzoru Finansowego”.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2007 r., z wyjàtkiem § 1 pkt 3, który wchodzi
w ˝ycie z dniem og∏oszenia, z mocà od dnia 19 wrzeÊnia 2006 r.

2) uchyla si´ cz´Êç 69 w brzmieniu:
„69. Komisja Papierów WartoÊciowych i Gie∏d”;

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

1208
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 21 wrzeÊnia 2006 r.
w sprawie podzia∏u cz´Êci równowa˝àcej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2007
Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104) zarzàdza si´, co nast´puje:

3) 30 % — której podzia∏u dokonuje si´ na zasadach
okreÊlonych w § 5;
4) 30 % — której podzia∏u dokonuje si´ na zasadach
okreÊlonych w § 6;

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób podzia∏u cz´Êci równowa˝àcej subwencji ogólnej dla powiatów na
2007 r.

5) 24 % — której podzia∏u dokonuje si´ na zasadach
okreÊlonych w § 7.

§ 2. Z kwoty cz´Êci równowa˝àcej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego, zwanej dalej „ustawà”, wydziela si´
kwoty w wysokoÊci:

§ 3. 1. Kwot´, o której mowa w § 2 pkt 1, rozdziela
si´ mi´dzy powiaty, w których ró˝nica wydatków na
rodziny zast´pcze mi´dzy rokiem 2005 a rokiem 2004,
powi´kszona o Êrodki z rezerwy subwencji ogólnej
przyznane w 2004 r. na rodziny zast´pcze, jest dodatnia.

1) 9 % — której podzia∏u dokonuje si´ na zasadach
okreÊlonych w § 3;
2) 7 % — której podzia∏u dokonuje si´ na zasadach
okreÊlonych w § 4;
———————
1)

Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2. WysokoÊç nale˝nej powiatowi kwoty stanowi
iloczyn kwoty, o której mowa w § 2 pkt 1, i wspó∏czynnika udzia∏u dodatniej ró˝nicy wydatków powiatu na
rodziny zast´pcze w sumie dodatnich ró˝nic.
3. Wspó∏czynnik, o którym mowa w ust. 2, ustala
si´ w nast´pujàcy sposób:
1) ustala si´ dodatnià ró˝nic´ mi´dzy wydatkami powiatu poniesionymi w 2005 r. na rodziny zast´pcze
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a wydatkami poniesionymi na rodziny zast´pcze
w 2004 r. i powi´ksza si´ jà o kwot´ przyznanà
w 2004 r. na rodziny zast´pcze z rezerwy subwencji ogólnej;
2) oblicza si´ sum´ dodatnich ró˝nic wydatków,
o których mowa w pkt 1, dla powiatów spe∏niajàcych warunek, o którym mowa w ust. 1;
3) ustala si´ wspó∏czynnik udzia∏u powiatu, obliczony do dziesiàtego miejsca po przecinku, jako iloraz
dodatniej ró˝nicy powiatu, o której mowa w pkt 1,
w sumie dodatnich ró˝nic, o której mowa w pkt 2.
4. Kwot´ wydatków ustala si´ na podstawie danych wykazanych w sprawozdaniach bud˝etowych
sporzàdzanych na podstawie odr´bnych przepisów.
§ 4. 1. Kwot´, o której mowa w § 2 pkt 2, rozdziela
si´ mi´dzy powiaty, w których nie dzia∏a powiatowy
urzàd pracy, a zadania tej jednostki realizowane sà
przez inny powiat.
2. WysokoÊç nale˝nej powiatowi kwoty ustala si´
w nast´pujàcy sposób:
1) ustala si´ kwot´ wydatków bie˝àcych powiatowego urz´du pracy w roku 2005 w powiecie, w którym powiatowy urzàd pracy w roku 2005 obejmowa∏ swoim zasi´giem dzia∏ania obszar przekraczajàcy granice tego powiatu;
2) ustala si´ liczb´ mieszkaƒców w 2005 r. na obszarze powiatów obs∏ugiwanych przez jeden powiatowy urzàd pracy;
3) ustala si´ kwot´ wydatków bie˝àcych powiatowego urz´du pracy, poniesionych w 2005 r. na jednego mieszkaƒca, jako iloraz kwoty wydatków bie˝àcych powiatowego urz´du pracy w powiecie, który w 2005 r. obejmowa∏ swoim zasi´giem dzia∏ania obszar przekraczajàcy granice tego powiatu,
i liczby mieszkaƒców, o której mowa w pkt 2;
4) ustala si´ kwot´ cz´Êci równowa˝àcej subwencji
ogólnej dla powiatu, w którym nie ma powiatowego urz´du pracy, jako iloczyn liczby mieszkaƒców,
o której mowa w pkt 2, i kwoty wydatków na jednego mieszkaƒca, o której mowa w pkt 3;
5) w przypadku gdy suma kwot obliczonych dla
wszystkich powiatów jest wi´ksza od kwoty przeznaczonej do podzia∏u na ten cel, o której mowa
w § 2 pkt 2, wysokoÊç nale˝nej powiatowi kwoty
mno˝y si´ przez iloraz kwoty, o której mowa w § 2
pkt 2, i sumy kwot ustalonych dla wszystkich powiatów;
6) w przypadku gdy suma kwot obliczonych dla
wszystkich powiatów jest mniejsza od kwoty przeznaczonej do podzia∏u na ten cel, o której mowa
w § 2 pkt 2, nadwy˝ka zwi´ksza kwot´ przeznaczonà do podzia∏u, o której mowa w § 2 pkt 3.
3. Liczb´ mieszkaƒców powiatu stanowi suma liczby mieszkaƒców faktycznie zamieszka∏ych na obszarze
gmin wchodzàcych w sk∏ad powiatu, wed∏ug stanu na

Poz. 1208

dzieƒ 31 grudnia 2005 r., ustalonych przez Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego.
4. Wydatki bie˝àce ustala si´ na podstawie danych
wykazanych w sprawozdaniach bud˝etowych sporzàdzanych na podstawie odr´bnych przepisów.
§ 5. 1. Kwot´, o której mowa w § 2 pkt 3, rozdziela
si´ mi´dzy powiaty, w których d∏ugoÊç dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca powiatu
jest wy˝sza od Êredniej d∏ugoÊci dróg powiatowych
w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca kraju.
2. WysokoÊç nale˝nej powiatowi kwoty ustala si´
w nast´pujàcy sposób:
1) ustala si´ powiaty, w których d∏ugoÊç dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca powiatu jest wy˝sza od Êredniej d∏ugoÊci dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego
mieszkaƒca kraju;
2) dla powiatów, o których mowa w pkt 1, ustala si´
ró˝nic´ mi´dzy d∏ugoÊcià dróg powiatowych
w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca w powiecie
a Êrednià d∏ugoÊcià dróg powiatowych w kraju
w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca w kraju;
3) ustala si´ nadwy˝k´ d∏ugoÊci dróg powiatowych
dla powiatu przez przemno˝enie wyliczonej ró˝nicy d∏ugoÊci dróg, o której mowa w pkt 2, i liczby
mieszkaƒców danego powiatu;
4) oblicza si´ wspó∏czynnik udzia∏u, do dziesiàtego
miejsca po przecinku, nadwy˝ki d∏ugoÊci dróg danego powiatu w ∏àcznej wysokoÊci nadwy˝ek d∏ugoÊci dróg powiatów spe∏niajàcych warunki,
o których mowa w ust. 1;
5) wspó∏czynnik udzia∏u, o którym mowa w pkt 4,
mno˝y si´ przez kwot´, o której mowa w § 2 pkt 3.
3. Liczb´ mieszkaƒców w powiecie ustala si´ zgodnie z § 4 ust. 3.
4. D∏ugoÊç dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich i krajowych w miastach na prawach powiatu ustala si´ na podstawie informacji ministra w∏aÊciwego do spraw transportu, sporzàdzonej na podstawie rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporzàdzania informacji oraz gromadzenia i udost´pniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach
oraz promach (Dz. U. Nr 67, poz. 583).
§ 6. 1. Kwot´, o której mowa w § 2 pkt 4, rozdziela
si´ mi´dzy miasta na prawach powiatu w zale˝noÊci
od d∏ugoÊci dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujàcych si´ w granicach miast na prawach powiatu.
2. WysokoÊç nale˝nej miastu na prawach powiatu
kwoty ustala si´ jako iloczyn ∏àcznej kwoty, o której
mowa w § 2 pkt 4, i wspó∏czynnika udzia∏u d∏ugoÊci
dróg wojewódzkich i krajowych miasta na prawach
powiatu w ogólnej d∏ugoÊci dróg wojewódzkich i krajowych w miastach na prawach powiatu w kraju.
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3. Wspó∏czynnik udzia∏u miasta na prawach powiatu w d∏ugoÊci dróg wojewódzkich i krajowych
w miastach na prawach powiatu w kraju, obliczony do
dziesiàtego miejsca po przecinku, ustala si´ w nast´pujàcy sposób:
1) ustala si´ ∏àcznà d∏ugoÊç dróg wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu
w kraju;
2) dla danego miasta na prawach powiatu oblicza si´
wspó∏czynnik udzia∏u jako iloraz d∏ugoÊci dróg
wojewódzkich i krajowych w tym mieÊcie i ∏àcznej
d∏ugoÊci dróg wojewódzkich i krajowych, o której
mowa w pkt 1.
4. D∏ugoÊç dróg wojewódzkich i krajowych ustala
si´ zgodnie z § 5 ust. 4.
§ 7. 1. Kwot´, o której mowa w § 2 pkt 5, rozdziela
si´ mi´dzy powiaty, w których kwota planowanych
dochodów powiatu na 2007 r. jest ni˝sza od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2006 r.
2. Kwot´ planowanych dochodów powiatu na
2007 r. stanowi suma dochodów z tytu∏u subwencji
wyrównawczej i poszczególnych kwot subwencji równowa˝àcej, o których mowa w § 2 pkt 1—4, pomniejszona o ustalonà wp∏at´ do bud˝etu paƒstwa.
3. Kwot´ planowanych dochodów powiatu na
2006 r. stanowi suma dochodów z tytu∏u subwencji
wyrównawczej i subwencji równowa˝àcej, pomniejszona o planowanà wp∏at´ do bud˝etu paƒstwa.
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4. WysokoÊç nale˝nej powiatowi kwoty stanowi
iloczyn kwoty, o której mowa w § 2 pkt 5, i wspó∏czynnika udzia∏u ujemnej ró˝nicy dochodów powiatu w sumie ujemnych ró˝nic dochodów powiatów.
5. Wspó∏czynnik udzia∏u ujemnej ró˝nicy dochodów powiatu w sumie ujemnych ró˝nic dochodów powiatów, obliczony do dziesiàtego miejsca po przecinku, ustala si´ w nast´pujàcy sposób:
1) dla ka˝dego powiatu oblicza si´ ujemnà ró˝nic´
pomi´dzy dochodami, o których mowa w ust. 2
i 3;
2) ustala si´ sum´ ujemnych ró˝nic kwot, o których
mowa w pkt 1;
3) ustala si´ wspó∏czynnik udzia∏u ujemnej ró˝nicy
dochodów powiatu w sumie ujemnych ró˝nic dochodów powiatów, jako iloraz kwot, o których mowa w pkt 1 i 2.
6. Planowane na 2006 r. dochody powiatu ustala
si´ na podstawie informacji przekazanych zgodnie
z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy.
§ 8. Cz´Êç równowa˝àca subwencji ogólnej dla danego powiatu stanowi sum´ kwot obliczonych zgodnie z § 3—7.
§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

1209
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 4 wrzeÊnia 2006 r.
w sprawie szczegó∏owych warunków udzielania por´czeƒ ze Êrodków wsparcia
udzielanego przez Polskà Agencj´ Rozwoju Przedsi´biorczoÊci
Na podstawie art. 6b ust. 12 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
udzielania por´czeƒ ze Êrodków wsparcia udzielonego
przez Polskà Agencj´ Rozwoju Przedsi´biorczoÊci,
przeznaczonego na powi´kszenie funduszu por´czeniowego, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci.
———————
1)

Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824,
z 2004 r. Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785, z 2005 r.
Nr 132, poz. 1110, Nr 179, poz. 1484 i Nr 249, poz. 2104 oraz
z 2006 r. Nr 149, poz. 1074.

§ 2. Por´czenie mo˝e byç udzielone wy∏àcznie mikroprzedsi´biorcy, ma∏emu lub Êredniemu przedsi´biorcy, który:
1) prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
2) nie posiada zaleg∏oÊci z tytu∏u nale˝noÊci publicznoprawnych;
3) nie pozostaje pod zarzàdem komisarycznym ani
nie znajduje si´ w toku likwidacji, post´powania
upad∏oÊciowego lub post´powania naprawczego;
4) w przypadku przedsi´biorcy b´dàcego osobà fizycznà — nie zosta∏ prawomocnie skazany za przest´pstwo sk∏adania fa∏szywych zeznaƒ, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodnoÊci dokumentów, obrotowi pieni´˝nemu i papierami wartoÊciowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przest´pstwo skarbowe albo inne zwiàzane z wykonywaniem dzia∏alnoÊci gospodarczej lub
pope∏nione w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych;
5) w przypadku przedsi´biorcy nieb´dàcego osobà fizycznà — wyka˝e, ˝e ˝adna z osób b´dàcych cz∏on-

