
Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia
2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa w´gla kamienne-
go w latach 2008—2015 (Dz. U. Nr 192, poz. 1379) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe warunki i tryb przyznawania oraz wy-
korzystania dotacji bud˝etowej przeznaczonej na
finansowanie zabezpieczenia kopalƒ sàsiednich
przed zagro˝eniem wodnym, gazowym oraz po˝a-
rowym, w trakcie i po zakoƒczeniu likwidacji ko-
palni, zwanej dalej „dotacjà”;

2) tryb rozliczania przyznanej dotacji;

3) szczegó∏owe warunki powodujàce cofni´cie lub
czasowe wstrzymanie wyp∏aty przyznanej dotacji.

§ 2. Dotacj´ wykorzystuje si´ na finansowanie:

1) zadaƒ dotyczàcych zabezpieczenia kopalƒ sàsied-
nich przed zagro˝eniem wodnym, gazowym oraz
po˝arowym;

2) utrzymywania obiektów niezb´dnych do realizacji
zadaƒ, o których mowa w pkt 1;

3) likwidacji oraz zabezpieczenia zb´dnych wyrobisk
górniczych;

4) likwidacji infrastruktury kopalni;

5) opracowywania wymaganych odr´bnymi przepi-
sami projektów dokumentacji, opinii, ekspertyz
i analiz, zwiàzanych z realizacjà zadaƒ, o których
mowa w pkt 1—4;

6) kosztów ogólnego zarzàdu spó∏ki, o której mowa
w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 2007 r.
o funkcjonowaniu górnictwa w´gla kamiennego
w latach 2008—2015, zwanej dalej „spó∏kà”.

§ 3. 1. Dotacj´ na realizacj´ zadaƒ wymienionych
w § 2 przyznaje si´ na wniosek spó∏ki w przypadku po-
siadania zaakceptowanego przez ministra w∏aÊciwego
do spraw gospodarki rocznego planu zadaƒ zwiàza-
nych z zabezpieczeniem kopalƒ sàsiednich przed za-
gro˝eniem wodnym, gazowym oraz po˝arowym, obej-
mujàcego, w podziale na miesiàce:

1) zakres rzeczowy zadaƒ oraz harmonogram ich re-
alizacji, z podzia∏em na zadania wykonywane
w trakcie likwidacji kopalni oraz po zakoƒczeniu jej
likwidacji;

2) zakres finansowy zadaƒ, o których mowa w pkt 1;

3) przychody z realizacji zadaƒ oraz z innych êróde∏.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien za-
wieraç:

1) oznaczenie spó∏ki;

2) tytu∏y przewidzianych do realizacji zadaƒ, o któ-
rych mowa w § 2;

3) preliminarz Êrodków planowanych na realizacj´
zadaƒ, o których mowa w § 2;

4) okreÊlenie stanu zaawansowania prac zwiàzanych
z zabezpieczeniem kopalƒ sàsiednich przed zagro-
˝eniem wodnym, gazowym oraz po˝arowym.

§ 4. 1. Przyznana przez ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki dotacja jest przekazywana zaliczko-
wo, w ratach miesi´cznych, na specjalnie w tym celu
wyodr´bniony przez spó∏k´ rachunek bankowy.

2. Podstaw´ do przekazania rat dotacji stanowi
przed∏o˝enie przez spó∏k´:

1) wniosku o wyp∏acenie raty dotacji wynikajàcej
z rocznego planu, o którym mowa w § 3 ust. 1;

2) sprawozdania, o którym mowa w § 5 ust. 1, z wy-
korzystania raty dotacji i realizacji poszczególnych
zadaƒ za okres poprzedni.

§ 5. 1. Spó∏ka sk∏ada ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw gospodarki, w terminie do 25. dnia miesiàca
poprzedzajàcego miesiàc przekazania kolejnej raty do-
tacji, sprawozdania miesi´czne zawierajàce rozliczenie
rzeczowo-finansowe wykonywanych zadaƒ, o których
mowa w § 2.

2. Spó∏ka przedk∏ada ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw gospodarki do dnia 20 lutego roku nast´pnego
sprawozdanie z realizacji rocznego planu zadaƒ wraz
z rocznym rozliczeniem rzeczowo-finansowym.

§ 6. Cofni´cie dotacji nast´puje, je˝eli spó∏ka wy-
korzysta∏a jà niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 7. Czasowe wstrzymanie dotacji nast´puje
w przypadku, gdy spó∏ka nie przed∏o˝y ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw gospodarki, w wyznaczonym
terminie, rozliczeƒ, o których mowa w § 5.

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

Minister Gospodarki: W. Pawlak
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie dotacji bud˝etowej na finansowanie zabezpieczenia kopalƒ sàsiednich
przed zagro˝eniem wodnym, gazowym oraz po˝arowym

———————
1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).


