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Poz. 971 i 972
przez zak∏ad, czynnoÊci zwiàzane z nadzorowaniem wykonywania przez zak∏ad umowy
o po˝yczk´, w tym w szczególnoÊci:

4) rodzaje zabezpieczeƒ, o których
mowa w ust. 1 pkt 4.
8. Do zwi´kszenia kwoty po˝yczki,
o którym mowa w ust. 3, stosuje si´
odpowiednio przepisy art. 35 ust. 6,
7, 11—13 i 16.

1) nadzoruje zgodnoÊç wykorzystania Êrodków z po˝yczki z art. 35 ust. 4 pkt 3 albo
art. 35a ust. 4;
2) nadzoruje zgodnoÊç wykorzystania Êrodków z tytu∏u zwi´kszenia kwoty po˝yczki,
o którym mowa w art. 35b ust. 3, z art. 35b
ust. 5;

Art. 35c. ¸àczna kwota po˝yczek z bud˝etu paƒstwa, o których mowa w art. 35 i 35a,
oraz zwi´kszenia kwoty po˝yczki dokonanej w trybie art. 35b ust. 3, jest ustalana w ustawie bud˝etowej i nie mo˝e
przekroczyç kwoty 2,2 mld z∏.”;

3) stawia, za zgodà ministra w∏aÊciwego
do spraw finansów publicznych, po˝yczk´ w stan natychmiastowej wymagalnoÊci w przypadku, o którym mowa
w art. 35 ust. 15 albo art. 35a ust. 8;

3) w art. 36:
a) w ust. 1 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje pkt 3 i 4 w brzmieniu:

4) dokonuje oceny spe∏nienia przez zak∏ad
warunków umorzenia, o którym mowa
w art. 35 ust. 10 albo ust. 10a, albo ust. 10b,
albo art. 35a ust. 6, i przekazuje jà do wiadomoÊci ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
finansów publicznych.”.

„3) podpisuje umow´ o po˝yczk´ z zak∏adem,
który spe∏nia ∏àcznie warunki okreÊlone
w art. 35a ust. 1;
4) podpisuje umow´ o zmianie umowy o po˝yczk´ z zak∏adem, który spe∏nia ∏àcznie warunki okreÊlone w art. 35b ust. 1.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 sierpnia
2006 r.

„3. BGK podejmuje tak˝e, w imieniu Skarbu
Paƒstwa, za wynagrodzeniem p∏atnym
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 27 lipca 2006 r.
w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowoÊciom statusu miasta
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póên. zm.1)) zarzàdza si´,
co nast´puje:
§ 1. Z dniem 1 stycznia 2007 r. ustala si´ granice
nast´pujàcych gmin:
1) w województwie lubelskim:
a) w powiecie bialskim — gminy o statusie miasta
Mi´dzyrzec Podlaski i gminy Mi´dzyrzec Podlaski przez w∏àczenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Mi´dzyrzec Podlaski
cz´Êci obszaru obr´bu ewidencyjnego ZaÊcian———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457
oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128.

ki, to jest dzia∏ek o numerach: 71/3, 85/2, 85/9,
85/13, 85/15, 86, 87, 88/1, 88/2, 89-94, 95/1-95/3,
96-100, 101/1, 101/2, 102, 103, 104/1, 104/2,
105/1, 105/2, 106, 107/1-107/3, 175 i 176 o ∏àcznej powierzchni 27,29 ha z gminy Mi´dzyrzec
Podlaski,
b) w powiecie tomaszowskim — gminy Be∏˝ec
i gminy Lubycza Królewska przez w∏àczenie do
dotychczasowego obszaru gminy Be∏˝ec obszarów: wsi ˚y∏ka stanowiàcej obr´b ewidencyjny
˚y∏ka o powierzchni 101,34 ha i wsi Brzeziny
stanowiàcej obr´b ewidencyjny Brzeziny o powierzchni 333,58 ha z gminy Lubycza Królewska;
2) w województwie lubuskim, w powiecie sul´ciƒskim — gminy Torzym i w powiecie Êwiebodziƒskim — gminy ¸agów przez w∏àczenie do dotychczasowego obszaru gminy Torzym cz´Êci obszaru
obr´bu ewidencyjnego Kosobudz, to jest dzia∏ek
o numerach: 163, 296/3, 313/2 i 440 o ∏àcznej powierzchni 11,31 ha z gminy ¸agów;
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3) w województwie ma∏opolskim, w powiecie wadowickim — gminy Spytkowice i gminy Brzeênica
przez w∏àczenie do dotychczasowego obszaru
gminy Spytkowice obszaru wsi Pó∏wieÊ, stanowiàcego obr´b ewidencyjny Pó∏wieÊ o powierzchni
289,55 ha z gminy Brzeênica;
4) w województwie mazowieckim, miasta na prawach powiatu Ostro∏´ka i w powiecie ostro∏´ckim
— gminy Rzekuƒ i gminy Olszewo-Borki przez w∏àczenie do dotychczasowego obszaru miasta na
prawach powiatu Ostro∏´ka cz´Êci obszaru obr´bu
ewidencyjnego ¸awy, to jest dzia∏ek o numerach:
3/7, 4/2, 5/5, 5/6, 5/10, 5/12, 5/13, 5/17-5/27, 5/29,
5/33-5/82, 5/84-5/86, 6/5, 6/6, 7/4 i 8/6 o ∏àcznej powierzchni 29,94 ha z gminy Rzekuƒ oraz cz´Êci obszaru obr´bu ewidencyjnego Zabrodzie, to jest
dzia∏ek o numerach: 115/2-115/7, 116/1-116/6,
116/8-116/13, 117/2, 117/3, 117/5-117/18, 117/20,
117/21, 118-121, 122/6, 122/8, 122/12-122/27, 123/1,
123/2, 124-130, 131/1, 131/2, 132, 133/2-133/5,
133/7-133/9, 133/11, 133/13-133/16, 134/1-134/3,
196 i 197 oraz cz´Êç dzia∏ki nr 191 (droga krajowa)
— o ∏àcznej powierzchni 16,58 ha z gminy Olszewo-Borki;
5) w województwie opolskim, w powiecie brzeskim
— gminy Lewin Brzeski i w powiecie opolskim —
gminy Niemodlin przez w∏àczenie do dotychczasowego obszaru gminy Lewin Brzeski cz´Êci obszaru
wsi Magnuszowice stanowiàcego cz´Êç obszaru
obr´bu ewidencyjnego Magnuszowice, to jest
dzia∏ki nr 1/2 z km.1 o powierzchni 0,84 ha z gminy
Niemodlin;
6) w województwie podkarpackim, w powiecie jaros∏awskim — gminy Pruchnik i gminy Roêwienica
przez w∏àczenie do dotychczasowego obszaru
gminy Pruchnik cz´Êci obszaru obr´bu ewidencyjnego W´gierka (miejscowoÊci: Krzy˝ówka, kolonia
i Resztówka, cz´Êç wsi W´gierka), to jest dzia∏ek
o numerach: 1-9, 10/1, 10/2, 11-22, 23/2, 24,
25/1-25/3, 27-29, 30/2, 31, 33-36, 38, 41, 42/1, 42/2,
43, 44, 45/1, 45/2, 50, 52-54, 55/3, 55/4, 56/1, 56/2,
58/1, 58/2, 59-66, 69, 72, 74, 77, 78/1, 78/2, 79/379/6, 80/1, 80/2, 81, 82, 84-88, 89/1, 89/2, 90, 91/1,
91/2, 92, 93/2-93/4, 94-96, 97/1, 97/2, 98, 99, 101103, 104/1, 104/3, 104/4, 105, 106/1, 106/2, 107,
108/1, 108/2, 109-111,112/1-112/3, 113, 115-117,
118/1, 118/2, 120, 121/1, 121/2, 122, 124-126, 127/1,
127/2, 128, 129/1, 129/2, 130, 131/1, 131/2, 132,
133/1-133/3, 134/1, 135-137, 138/1, 138/2, 139-147,
148/1, 148/2, 149-151, 152/1, 153, 159/1, 159/2,
160-165, 166/1, 174, 175, 177/2, 177/4, 177/7, 177/8,
177/13, 177/14, 177/16-177/20, 182, 183, 184/1,
184/2, 185-187, 188/1, 188/2, 189-192, 193/1-193/4,
195-197, 199-201, 202/1, 202/2, 203/1, 203/2, 204,
205, 206/1, 206/2, 207-210, 211/1, 211/2, 212/1,
212/3, 212/4, 213/1, 213/2, 214-217, 220/5, 220/6,
222, 223/1, 223/2, 224/1, 224/2, 225-233, 234/2,
235-239, 240/1, 240/2, 241-243 i 246 o ∏àcznej powierzchni 205,49 ha z gminy Roêwienica;
7) w województwie Êwi´tokrzyskim, w powiecie koneckim — gminy Koƒskie i gminy Gowarczów

Poz. 972

przez w∏àczenie do dotychczasowego obszaru
gminy Koƒskie cz´Êci wsi B´bnów stanowiàcego
cz´Êç obszaru obr´bu ewidencyjnego B´bnów, to
jest dzia∏ek o numerach: 183/3-183/7, 536/2-536/4,
559/1-559/16 i 560/2-560/9 oraz cz´Êç dzia∏ki nr 570
(droga wojewódzka) — o ∏àcznej powierzchni
42,08 ha z gminy Gowarczów;
8) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wa∏eckim — gminy o statusie miasta Wa∏cz
i gminy Wa∏cz przez w∏àczenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Wa∏cz cz´Êci
obszaru obr´bu ewidencyjnego Wa∏cz 55, to jest
dzia∏ek o numerach: 247-250 i 8074/6 o ∏àcznej powierzchni 0,83 ha z gminy Wa∏cz.
§ 2. Z dniem 1 stycznia 2007 r. nadaje si´ status
miasta miejscowoÊciom:
1) Wojnicz — w gminie Wojnicz, w powiecie tarnowskim, w województwie ma∏opolskim;
2) Daleszyce — w gminie Daleszyce, w powiecie kieleckim, w województwie Êwi´tokrzyskim.
§ 3. Z dniem 1 stycznia 2007 r. ustala si´ granice
nast´pujàcych miast:
1) w województwie ma∏opolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Wojnicz — miasta Wojnicz
obejmujàce dotychczasowe obszary wsi Wojnicz,
przysió∏ków: Podlesie, Ratnawy, Wolice, cz´Êci wsi
Wojnicz: Kolonia, ZamoÊcie, stanowiàce obr´b
ewidencyjny Wojnicz o powierzchni 850,18 ha
z gminy Wojnicz;
2) w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim, w gminie Warka — miasta Warka przez w∏àczenie do dotychczasowego obszaru cz´Êci obszaru obr´bu ewidencyjnego PGR Laski, to jest dzia∏ek o numerach: 11/3-11/6, 12/1, 12/3, 12/5-12/11, 13, 18-45,
47-57, 58/1-58/4, 59-65, 66/1-66/5, 66/7-66/12, 67-110,
112-131, 132/1-132/5, 133/1-133/5, 134/1-134/5,
135/1-135/5, 136/1-136/5, 137-165, 166/1-166/5,
167/1-167/5, 168/1-168/5, 169/1-169/5, 170/1-170/5
i 171-202 oraz cz´Êci dzia∏ki nr 6 (droga gminna) —
o ∏àcznej powierzchni 78,48 ha z gminy Warka;
3) w województwie Êwi´tokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Daleszyce — miasta Daleszyce
obejmujàce dotychczasowe obszary wsi Daleszyce, przysió∏ków: D´bczyna, ¸awy, Zagórze, stanowiàce obr´b ewidencyjny Daleszyce o powierzchni 1549,58 ha z gminy Daleszyce;
4) w województwie wielkopolskim, w powiecie koÊciaƒskim, w gminie Krzywiƒ — miasta Krzywiƒ
przez w∏àczenie do dotychczasowego obszaru cz´Êci obszaru wsi Nowy Dwór, stanowiàcego cz´Êç
obszaru obr´bu ewidencyjnego Nowy Dwór, to jest
dzia∏ek o numerach: 371/1, 371/2, 372/1, 372/3,
372/4, 472, 473/2, 473/4-473/7, 473/10-473/12, 478/1,
478/3, 478/5, 478/6, 479/2-479/4, 480/3-480/14,
480/16-480/32, 481, 496/1, 496/3, 518/1, 519/3, 520,
526/1, 526/2, 527/1-527/6, 527/8, 527/9, 528, 570/1,
570/3-570/5, 571/2-571/5, 572/1, 573 i 574 o ∏àcznej
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powierzchni 25,29 ha oraz cz´Êci obszaru wsi
Wieszkowo, stanowiàcego cz´Êç obr´bu ewidencyjnego Wieszkowo, to jest dzia∏ek o numerach:
367/2, 368, 369/2, 370/1, 370/2, 371/3-371/34,
371/36-371/41, 371/43-371/45 i 404-419 o ∏àcznej
powierzchni 33,83 ha z gminy Krzywiƒ;

Poz. 972 i 973

Êci obszaru wsi Bienice, stanowiàcego cz´Êç obszaru obr´bu ewidencyjnego Bienice, to jest dzia∏ek o numerach: 346/1-346/5, 346/7-346/21 i 347
o ∏àcznej powierzchni 4,38 ha z gminy Dobra.
§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
31 lipca 2006 r.

5) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie ∏obeskim, w gminie Dobra — miasta Dobra
przez w∏àczenie do dotychczasowego obszaru cz´-
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 lipca 2006 r.
w sprawie warunków przyznawania i zmiany premii funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
w∏aÊciwoÊci prze∏o˝onych oraz trybu post´powania w tych sprawach
Na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
(Dz. U. Nr 104, poz. 708) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) warunki uzasadniajàce przyznawanie i ustalanie
wysokoÊci premii funkcjonariuszy Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, zwanych dalej „funkcjonariuszami”;
2) w∏aÊciwoÊç prze∏o˝onych oraz tryb post´powania
w sprawach przyznawania i ustalania wysokoÊci
premii funkcjonariuszy.
§ 2. 1. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
zwany dalej „Szefem CBA”, ustala wysokoÊç premii
funkcjonariusza na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´.
2. Szef CBA ustala wysokoÊç premii kierowników
jednostek organizacyjnych i ich zast´pców. W przypadku kierowników jednostek organizacyjnych i ich
zast´pców nadzorowanych przez zast´pców Szefa
CBA — Szef CBA ustala wysokoÊç premii na wniosek
w∏aÊciwych zast´pców.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych wnioskujà
o wysokoÊç premii podleg∏ych sobie funkcjonariuszy w
ramach Êrodków finansowych przyznanych przez Szefa
CBA poszczególnym jednostkom organizacyjnym.
4. Szef CBA ustala wysokoÊç premii, na okres
6 miesi´cy, w terminach:
1) od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca danego roku;
2) od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia danego roku.
5. Szef CBA ustala wysokoÊç premii w drodze decyzji. Wydanie decyzji nie jest wymagane w sytuacji,
gdy wysokoÊç premii nie ulega zmianie.

6. WysokoÊç premii jest uzale˝niona od:
1) stopnia trudnoÊci, z∏o˝onoÊci i sposobu realizacji
zadaƒ wykonywanych przez funkcjonariusza;
2) kwalifikacji zawodowych funkcjonariusza;
3) efektów pracy funkcjonariusza;
4) poprzedzajàcej wyznaczenie wysokoÊci premii opinii s∏u˝bowej.
§ 4. 1. Szef CBA, w uzasadnionych przypadkach,
w szczególnoÊci:
1) pope∏nienia przez funkcjonariusza przest´pstwa,
przest´pstwa skarbowego lub przewinienia dyscyplinarnego,
2) niewywiàzywania si´ z realizacji zadaƒ s∏u˝bowych,
3) znacznego obni˝enia efektywnoÊci pracy funkcjonariusza
— mo˝e obni˝yç wysokoÊç premii przed up∏ywem szeÊciomiesi´cznego okresu, na który zosta∏a ustalona.
2. Szef CBA mo˝e tak˝e ustaliç wy˝szà wysokoÊç
premii, przed up∏ywem szeÊciomiesi´cznego okresu,
na który zosta∏a ustalona, je˝eli jest to uzasadnione
charakterem i efektami bie˝àco realizowanych zadaƒ
lub wykonywaniem przez funkcjonariusza czynnoÊci
wykraczajàcych poza zakres jego obowiàzków s∏u˝bowych.
§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia, z mocà od dnia 24 lipca 2006 r.
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