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1374
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 27 listopada 2008 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci op∏aty prowizyjnej za podejmowanie czynnoÊci
zwiàzanych z udzielaniem publicznym zak∏adom opieki zdrowotnej po˝yczek z bud˝etu paƒstwa
oraz wysokoÊci wynagrodzenia za nadzorowanie wykonywania umów o po˝yczk´
Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji
publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78,
poz. 684, z 2006 r. Nr 137, poz. 971, z 2007 r. Nr 158,
poz. 1104 oraz z 2008 r. Nr 192, poz. 1181) zarzàdza si´,
co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
28 wrzeÊnia 2006 r. w sprawie wysokoÊci op∏aty prowizyjnej za podejmowanie czynnoÊci zwiàzanych
z udzielaniem publicznym zak∏adom opieki zdrowotnej po˝yczek z bud˝etu paƒstwa oraz wysokoÊci wynagrodzenia za nadzorowanie wykonywania umów
o po˝yczk´ (Dz. U. Nr 183, poz. 1360 oraz z 2007 r.
Nr 209, poz. 1512) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) kwoty udzielonej po˝yczki z bud˝etu paƒstwa,
o której mowa w art. 35, 35a i 41a ustawy;”;
———————
1)

Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) w § 3:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. WysokoÊç wynagrodzenia w roku kalendarzowym, w którym zosta∏a udzielona z bud˝etu paƒstwa po˝yczka, o której mowa
w art. 35, 35a i 41a ustawy, lub dokonano
zwi´kszenia kwoty po˝yczki, o którym mowa
w art. 35b lub 35ba ustawy, wynosi 0,3 %
udzielonej kwoty po˝yczki lub 0,3 % Êrodków uzyskanych z tytu∏u zwi´kszenia kwoty
po˝yczki, proporcjonalnie do okresu obowiàzywania w tym roku kalendarzowym
umowy o po˝yczk´ lub umowy o zmianie
umowy o po˝yczk´.”,
b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) nastàpi∏o umorzenie po˝yczki z bud˝etu paƒstwa, o którym mowa w art. 35 ust. 10—10b,
art. 35a ust. 6 i art. 41c ust. 2 ustawy, lub
umorzenie pozosta∏ej cz´Êci Êrodków uzyskanych z tytu∏u zwi´kszenia kwoty po˝yczki, o którym mowa w art. 35ba ust. 8 i 10
ustawy,”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

