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Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja
2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego
(Dz. U. Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 109,
poz. 1158) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
28 grudnia 2000 r. w sprawie przyj´cia Programu
wsparcia na lata 2001—2002 (Dz. U. Nr 122, poz. 1326)
w za∏àczniku wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) szczegó∏owe cele kierunków i priorytetów mini-
strów w∏aÊciwych oraz zakres, tryb i warunki
ich realizacji na podstawie kontraktu woje-
wódzkiego.”;

2) w § 2:

a) w pkt 10 po wyrazie „wykazu” dodaje si´ wyraz
„rodzajów”,

b) dodaje si´ pkt 11 w brzmieniu:

„11) inwestycjach wieloletnich jednostek samo-
rzàdu terytorialnego — rozumie si´ przez to
inwestycje wieloletnie, o których mowa
w art. 53 ustawy.”;

3) w § 5:

a) w ust. 1 wyraz „zadaƒ” zast´puje si´ wyrazem
„dzia∏aƒ”,

b) w ust. 2 po wyrazie „wykaz” dodaje si´ wyraz
„rodzajów”;

4) w § 6 w ust. 5 wyrazy „na dzieƒ 31 marca odpowied-
nio w roku 1998, 1999, 2000” zast´puje si´ wyraza-
mi „dane za lata 1998, 1999 i 2000 odpowiednio:

1) w 1998 r. na dzieƒ 31 marca lub 31 grudnia, przyj-
mujàc wariant pozwalajàcy na zakwalifikowanie
powiatu do obszaru wsparcia,

2) w latach 1999 i 2000 na dzieƒ 31 marca lub
31 grudnia, przyjmujàc wariant pozwalajàcy na
zakwalifikowanie powiatu do obszaru wsparcia,
z zastrze˝eniem, ˝e termin okreÊlenia stopy bez-
robocia dla ka˝dego z powiatów w roku 1999
musi byç identyczny z terminem przyj´tym w ro-
ku 2000”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Program wsparcia w zakresie dzia∏aƒ wyni-
kajàcych z programów wojewódzkich, któ-
re mogà uzyskaç wsparcie Rady Ministrów,
jest finansowany ze Êrodków publicznych.

2. Ârodki przewidywane na realizacj´ Progra-
mu wsparcia na lata 2001—2002 w zakresie,
o którym mowa w ust. 1, wynoszà maksy-
malnie ∏àcznie — 5 906 920 tys. z∏, z tego:
1) w ramach Êrodków udost´pnionych

w roku 2001 — 2 686 380 tys. z∏,
2) w ramach Êrodków udost´pnionych

w roku 2002 — 3 220 540 tys. z∏.

3. Ârodki, o których mowa w ust. 2, obejmujà:
1) dotacje na wsparcie zadaƒ wynikajàcych

z programów wojewódzkich, przeznaczo-
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ne do obj´cia kontraktami wojewódzki-
mi, równie˝ inwestycje wieloletnie jed-
nostek samorzàdu terytorialnego, w tym
na metro warszawskie, z tego:

a) Êrodki okreÊlone w kalkulacji limitów
dla województw na rozliczenie inwe-
stycji wieloletnich jednostek samorzà-
du terytorialnego,

b) Êrodki okreÊlone w kalkulacji limitów
dla województw jako dotacje na inwe-
stycje i zakupy inwestycyjne realizo-
wane przez podmioty uprawnione na
podstawie porozumieƒ z organami ad-
ministracji rzàdowej,

c) Êrodki okreÊlone w kalkulacji limitów
dla województw jako dotacje na inwe-
stycje w zakresie ochrony zdrowia dla
jednostek samorzàdu terytorialnego,

2) dofinansowanie inwestycji i zakupów in-
westycyjnych jednostek samorzàdu tery-
torialnego ze Êrodków b´dàcych w dys-
pozycji wojewodów i realizowanych
w ramach zadaƒ okreÊlonych w za∏àczni-
ku 1 do Programu wsparcia,

3) wspó∏finansowanie z bud˝etu paƒstwa
Programu spójnoÊci spo∏eczno-gospo-
darczej PHARE,

4) wspó∏finansowanie z bud˝etu paƒstwa
programów wspó∏pracy przygranicznej
PHARE oraz Zintegrowanego Programu
Polska Granica Wschodnia, z wyjàtkiem
zadaƒ wykonywanych w tym zakresie
przez organy administracji rzàdowej,

5) finansowanie z bud˝etu Wspólnoty Euro-
pejskiej Programu spójnoÊci spo∏eczno-
-gospodarczej PHARE,

6) finansowanie z bud˝etu Wspólnoty Euro-
pejskiej Programów wspó∏pracy przygra-
nicznej PHARE oraz Zintegrowanego
Programu Polska Granica Wschodnia,
z wyjàtkiem zadaƒ wykonywanych w tym
zakresie przez organy administracji rzà-
dowej.

4. Limit wydatków z bud˝etu paƒstwa na fi-
nansowanie dzia∏aƒ obj´tych programem

wsparcia, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2,
wynosi ∏àcznie 3 451 118 tys. z∏, z tego:

1) w ramach Êrodków udost´pnionych
w roku 2001 — 1 451 118 tys. z∏,

2) w ramach Êrodków udost´pnionych
w roku 2002 — 2 000 000 tys. z∏.

5. Limit Êrodków na zobowiàzania bud˝etu
paƒstwa, przeznaczonych na finansowanie
dzia∏aƒ obj´tych programem wsparcia,
o których mowa w ust. 3 pkt 3—6, wynosi
∏àcznie, z zastrze˝eniem ust. 6—9, 2 455 802
tys. z∏, z tego:
1) w ramach Êrodków udost´pnionych

w roku 2001 — 1 235 262 tys. z∏,
2) w ramach Êrodków udost´pnionych

w roku 2002 — 1 220 540 tys. z∏.
6. WielkoÊci Êrodków, o których mowa

w ust. 5, okreÊla si´ za pomocà EUR, dzielàc
wymienione tam kwoty przez 4 i uzyskanà
wielkoÊç EUR, mno˝àc przez aktualny kurs
EUR w z∏.

7. Ârodki, o których mowa w ust. 4, sà wydat-
kowane w latach 2001—2002, a Êrodki,
o których mowa w ust. 5, mogà byç wydat-
kowane równie˝ po up∏ywie roku 2002, do
czasu ca∏kowitego zakoƒczenia programu
PHARE.

8. W ramach Programu spójnoÊci spo∏eczno-
-gospodarczej PHARE cz´Êç Êrodków zosta-
nie wydatkowana jako programy krajowe
w zakresie ma∏ych i Êrednich przedsi´-
biorstw oraz zasobów ludzkich. Kwoty i alo-
kacje Êrodków b´dà okreÊlone po zaapro-
bowaniu projektów przez Komisj´ Europej-
skà.

9. Kwoty Êrodków wymienione w ust. 5 mogà
byç skorygowane w wyniku umów zawar-
tych z Komisjà Europejskà.”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Przewidywany podzia∏ Êrodków, o których
mowa w § 7 ust. 1, przeznaczonych na dzia-
∏ania wynikajàce z programów wojewódz-
kich, które mogà uzyskaç wsparcie Rady
Ministrów, wed∏ug priorytetów, o których
mowa w § 4 ust. 2—6, jest nast´pujàcy:
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Lp. Nazwa priorytetu %

1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury s∏u˝àcej wzmacnianiu konkurencyjnoÊci województw 50

2 Restrukturyzacja bazy ekonomicznej województw i tworzenie warunków jej dywersyfikacji 15

3 Rozwój zasobów ludzkich 12

4 Wsparcie obszarów wymagajàcych aktywizacji i zagro˝onych marginalizacjà 18

5 Rozwój wspó∏pracy regionów 5



2. Podzia∏ Êrodków, o których mowa w ust. 1,
dotyczy ca∏oÊci Êrodków przeznaczonych
na dzia∏ania wynikajàce z programów woje-
wódzkich, które mogà uzyskaç wsparcie Ra-
dy Ministrów.

3. Podzia∏ Êrodków w poszczególnych woje-
wództwach mo˝e ró˝niç si´ w zale˝noÊci od
sytuacji spo∏eczno-gospodarczej i realizo-
wanej strategii rozwoju województwa.

4. Sposób podzia∏u Êrodków na województwa
przeznaczonych na dzia∏ania wynikajàce
z programów wojewódzkich, które mogà
uzyskaç wsparcie Rady Ministrów, jest na-
st´pujàcy:
1) 80% Êrodków jest dzielone pomi´dzy

wszystkie województwa proporcjonalnie
do liczby mieszkaƒców,

2) 10% Êrodków jest dzielone proporcjonal-
nie do liczby mieszkaƒców pomi´dzy wo-
jewództwa, w których poziom produktu
krajowego brutto (PKB) na mieszkaƒca
jest ni˝szy od 80% Êredniego poziomu
produktu krajowego na mieszkaƒca,

3) 10% Êrodków jest dzielone proporcjonal-
nie do liczby mieszkaƒców w powiatach,
w których stopa bezrobocia przekracza
w ka˝dym z ostatnich 3 lat 150% Êredniej
krajowej stopy bezrobocia.

5. Podzia∏u Êrodków dokonuje si´ z uwzgl´dnie-
niem danych, o których mowa w § 6 ust. 5.

6. Przy zastosowaniu sposobu podzia∏u Êrod-
ków, o którym mowa w ust. 4, modelowe
udzia∏y poszczególnych województw wy-
noszà:
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Województwo Udzia∏ w procentach

dolnoÊlàskie 7,72

kujawsko-pomorskie 5,68

lubelskie 7,30

lubuskie 2,79

∏ódzkie 5,69

ma∏opolskie 6,67

mazowieckie 11,26

opolskie 2,71

podkarpackie 7,04

podlaskie 3,99

pomorskie 5,84

Êlàskie 10,19

Êwi´tokrzyskie 4,62

warmiƒsko-mazurskie 6,49

wielkopolskie 7,05

zachodniopomorskie 4,96

POLSKA 100,00

7. Udzia∏y województw, o których mowa
w ust. 6, majà zastosowanie do okreÊlenia
limitu Êrodków na województwa, przewidy-
wanych na dzia∏ania wynikajàce z progra-
mów wojewódzkich w latach 2000—2002.

8. Limit Êrodków dla poszczególnych woje-
wództw przeznaczonych na wsparcie przez
Rad´ Ministrów dzia∏aƒ wynikajàcych z pro-
gramów wojewódzkich, które mogà byç ob-
j´te kontraktami wojewódzkimi na lata
2001—2002, jest obliczany w nast´pujàcy
sposób:

1) okreÊla si´ ∏àcznà przewidywanà kwot´
Êrodków na lata 2000—2002, obejmujàcà
kategorie wymienione w § 7 ust. 3,

2) kwota, o której mowa w pkt 1, jest dzielo-
na na poszczególne województwa —
zgodnie z udzia∏ami okreÊlonymi w ust. 6,

3) od kwot uzyskanych w wyniku podzia∏u,
o którym mowa w pkt 2, odejmuje si´ Êrod-
ki przyznane województwom w roku 2000,

4) limit Êrodków dla poszczególnych woje-
wództw, wyliczony wed∏ug zasad, o któ-



rych mowa w pkt 1—3, koryguje si´
z uwzgl´dnieniem ust. 9 oraz Êrodków
przewidzianych dla województw na lata
2001—2002, o których mowa w § 7 ust. 3
pkt 1 lit. a), z zastrze˝eniem § 7 ust. 9.

9. Minimalna przewidywana kwota wsparcia
na lata 2001 i 2002 ∏àcznie dla województwa
ze Êrodków, o których mowa w § 7 ust. 3
pkt 1 lit. b), wynosi 20 000 tys. z∏.

10. Przewidywane limity Êrodków na zobowià-
zania wynikajàce z zawarcia kontraktów
wojewódzkich na lata 2001—2002, ∏àczne
przewidywane w bud˝ecie paƒstwa wydat-
ki na dofinansowanie z bud˝etu paƒstwa
dzia∏aƒ wynikajàcych z programów woje-
wódzkich oraz przewidywane limity wydat-
ków z bud˝etu paƒstwa w kolejnych latach
bud˝etowych, wed∏ug województw i w po-
dziale na êród∏a finansowania, okreÊlajà za-
∏àczniki 3a—3c do programu wsparcia.”;

7) po § 8 dodaje si´ § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. 1. Wykorzystanie Êrodków, o których mowa
w § 7 ust. 3 pkt 1 lit. a), w ramach limitów
dla poszczególnych województw, powin-
no zapewniaç, z zastrze˝eniem ust. 2 i 4,
kontynuacj´ finansowania inwestycji wie-
loletnich jednostek samorzàdu terytorial-
nego w okresie obowiàzywania programu
wsparcia, zawartych w ustawie bud˝eto-
wej na rok 2000.

2. Na wniosek samorzàdu województwa mo-
˝e nastàpiç zaniechanie kontynuacji inwe-
stycji wieloletniej jednostki samorzàdu te-
rytorialnego bàdê ograniczenie jej finanso-
wania w danym roku i wykorzystanie cz´-
Êci Êrodków, o których mowa w ust. 1, na
inne zadania obj´te kontraktem wojewódz-
kim. Zaniechanie finansowania inwestycji
wieloletnich jednostek samorzàdu teryto-
rialnego bàdê ograniczenie tego finanso-
wania w danym roku — w stosunku do li-
mitów okreÊlonych w programie wsparcia
— nie wstrzymuje ich rozliczenia polegajà-
cego na okreÊleniu w kontrakcie woje-
wódzkim, ˝e Êrodki wygospodarowane
w wyniku zaniechania finansowania inwe-
stycji wieloletniej jednostki samorzàdu te-
rytorialnego bàdê ograniczenia tego finan-
sowania i przeznaczone w ramach kontrak-
tu na inne zadania stajà si´ rozliczeniem tej
inwestycji w cz´Êci obejmujàcej wygospo-
darowanà kwot´, oraz na pisemnym zobo-
wiàzaniu zarzàdu, ˝e nie b´dzie zg∏asza∏
roszczeƒ w odniesieniu do cz´Êci Êrodków
wykorzystanych w ten sposób.

3. Pisemne zobowiàzanie, o którym mowa
w ust. 2, za∏àcza si´ do kontraktu woje-
wódzkiego.

4. Inwestycja wieloletnia jednostki samorzà-
du terytorialnego, dla której w ustawie bu-

d˝etowej na rok 2000 nie przewidziano
kontynuacji dofinansowania z bud˝etu
paƒstwa po roku 2000, jest traktowana ja-
ko inwestycja wieloletnia jednostki samo-
rzàdu terytorialnego, w stosunku do której
zakoƒczone zosta∏o dofinansowanie z bu-
d˝etu paƒstwa.

5. Rozliczenie inwestycji wieloletnich jedno-
stek samorzàdu terytorialnego mi´dzy
stronami kontraktu wojewódzkiego nast´-
puje wed∏ug wartoÊci kosztorysowych, nie
wi´kszych ni˝ okreÊlone w za∏àczniku nr 7
do ustawy bud˝etowej na rok 2000, zwalo-
ryzowanych wy∏àcznie przy zastosowaniu
wskaênika wzrostu cen z lat, w których z te-
go tytu∏u zosta∏a zwi´kszona wartoÊç kosz-
torysowa inwestycji.

6. Rozpocz´cie nowych inwestycji lub podj´-
cie ponownego finansowania inwestycji
wieloletnich jednostek samorzàdu teryto-
rialnego zaniechanych, o których mowa
w ust. 2 i 4, na podstawie kontraktu woje-
wódzkiego, nie jest traktowane jako usta-
nowienie inwestycji wieloletnich jedno-
stek samorzàdu terytorialnego w rozumie-
niu art. 78 ustawy o finansach publicznych
i nie stanowi podstawy roszczeƒ bàdê zo-
bowiàzaƒ wobec Skarbu Paƒstwa poza zo-
bowiàzaniami wynikajàcymi z kontrak-
tów.”;

8) w § 10:

a) w ust. 2:

— w pkt 1 w lit. f) po wyrazie „technicznej” do-
daje si´ wyrazy „i spo∏ecznej”,

— w pkt 4 wyrazy „a w przypadku inwestycji
wieloletnich jednostek samorzàdu terytorial-
nego oraz przedsi´wzi´ç o wartoÊci przekra-
czajàcej 10 mln z∏ — tak˝e wykaz zadaƒ pro-
ponowanych do realizacji w ramach kontrak-
tu” zast´puje si´ wyrazami „zadaƒ b´dàcych
inwestycjami wieloletnimi jednostek samo-
rzàdu terytorialnego oraz innych zadaƒ o war-
toÊci przekraczajàcej 10 mln z∏”,

— w pkt 6 w lit. b) wyrazy „a w przypadku inwe-
stycji wieloletnich jednostek samorzàdu tery-
torialnego oraz przedsi´wzi´ç o wartoÊci
przekraczajàcej 10 mln z∏ — tak˝e poszczegól-
ne zadania” zast´puje si´ wyrazami „inwe-
stycje wieloletnie jednostek samorzàdu tery-
torialnego, zadania niestanowiàce inwestycji
wieloletnich jednostek samorzàdu terytorial-
nego o wartoÊci przekraczajàcej 10 mln z∏ oraz
inne zadania mo˝liwe do okreÊlenia, wymie-
nione w kontrakcie wojewódzkim”;

b) w ust. 3:

— w pkt 1 na koƒcu dodaje si´ wyrazy „w tym
przynajmniej priorytety okreÊlone w § 4
ust. 2—4”,
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— pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) w przypadku dzia∏aƒ i zadaƒ realizowa-

nych z udzia∏em Êrodków Wspólnoty Eu-
ropejskiej, z zastrze˝eniem ust. 3a, nale˝y
dà˝yç, aby udzia∏ Êrodków krajowych po-
chodzàcych spoza bud˝etu paƒstwa nie
by∏ mniejszy ni˝ 25% wartoÊci dzia∏ania
lub zadania.”,

c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Postanowienia ust. 3 pkt 11 nie majà zasto-
sowania do dzia∏aƒ i zadaƒ przewidzianych
do realizacji w ramach Programu spójnoÊci
spo∏eczno-gospodarczej PHARE 2001.”;

9) w § 12 w pkt 4 skreÊla si´ wyraz „ratyfikowanych”;

10) w § 13:

a) w ust. 3 wyrazy „w § 8 ust. 11” zast´puje si´ wy-
razami „w § 8 ust. 10”;

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Po zawarciu kontraktu wojewódzkiego w∏a-
Êciwy miejscowo wojewoda informuje jed-
nostki samorzàdu terytorialnego jako pod-
mioty uprawnione o ustalonych dla nich
kwotach Êrodków finansowych na realizacj´
przyj´tych przez nie zadaƒ oraz o kwotach
Êrodków finansowych przekazywanych za
ich poÊrednictwem dla innych podmiotów
uprawnionych. Informacje dla innych pod-
miotów uprawnionych o Êrodkach finanso-
wych na realizacj´ przyj´tych przez nie zadaƒ
przekazujà odpowiednie jednostki samorzà-
du terytorialnego.”;

11) po § 15 dodaje si´ § 15a w brzmieniu:

„§ 15a. 1. W dà˝eniu do zapewnienia komplemen-
tarnoÊci dzia∏aƒ podejmowanych na te-
renie województwa w ramach programu
wsparcia z dzia∏aniami ministrów w∏aÊci-
wych, minister konsultuje wniosek za-
rzàdu województwa z odpowiednimi mi-
nistrami w∏aÊciwymi.

2. Ministrowie w∏aÊciwi bàdê ich przedsta-
wiciele uczestniczà w rokowaniach kon-
traktu wojewódzkiego w zakresie ich
dzia∏aƒ obj´tych programem wsparcia.

3. Ministrowie w∏aÊciwi bàdê ich przedsta-
wiciele uczestniczà w rokowaniach kon-
traktu wojewódzkiego, z g∏osem dorad-
czym, w cz´Êci obejmujàcej dzia∏ania i za-
dania wynikajàce z programu wojewódz-
kiego, w zakresie dzia∏ów administracji
rzàdowej, którymi kierujà.

4. W rokowaniach kontraktu wojewódzkie-
go uczestniczà wojewodowie w zakresie
Êrodków b´dàcych w ich dyspozycji,
przeznaczonych na finansowanie inwe-
stycji i zakupów inwestycyjnych jedno-
stek samorzàdu terytorialnego.”;

12) po rozdziale 4 dodaje si´ rozdzia∏ 4a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 4a

Szczegó∏owe cele kierunków i priorytetów mini-
strów w∏aÊciwych oraz zakres, tryb i warunki ich
realizacji na podstawie kontraktu wojewódzkiego

§ 15b. Programem wsparcia sà obj´te zadania mi-
nistrów w∏aÊciwych, które realizujà cel ge-
neralny programu wsparcia, sà terytorialnie
ukierunkowane i mieszczà si´ w zadaniach
okreÊlonych w art. 5 ust. 3 ustawy.

§ 15c. 1. Cele szczegó∏owe ministrów w∏aÊciwych
mogà byç realizowane na terenie ca∏ego
kraju, na obszarach przez nich wyznaczo-
nych.

2. Dzia∏ania ministrów w∏aÊciwych obj´te
programem wsparcia koncentrujà si´ na
realizacji celów b´dàcych uszczegó∏owie-
niem priorytetów okreÊlonych w ust. 3—9.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi
w ramach priorytetu Program aktywizacji
obszarów wiejskich realizuje cele szczegó-
∏owe:

a) koordynacj´ programu i jego realizacj´
we wspó∏pracy z: ministrem w∏aÊciwym
do spraw pracy, ministrem w∏aÊciwym
do spraw oÊwiaty i wychowania, mini-
strem w∏aÊciwym do spraw administra-
cji publicznej oraz ministrem w∏aÊci-
wym do spraw finansów publicznych,

b) budow´ infrastruktury technicznej na
obszarach wiejskich na terenie ca∏ego
kraju.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy realizu-
je — w ramach priorytetu:

1) wsparcie obszarów wymagajàcych ak-
tywizacji i zagro˝onych marginalizacjà
i zgodnie z art. 37h ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu
i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U.
z 2001 r. Nr 6, poz. 56) nast´pujàcy cel
szczegó∏owy — dofinansowanie inwe-
stycji infrastrukturalnych realizowa-
nych jako zadania w∏asne gmin, powia-
tów w systemie robót publicznych
w powiatach (gminach) zagro˝onych
szczególnie wysokim bezrobociem
strukturalnym w trybie i na warunkach
okreÊlonych w rozporzàdzeniu Rady
Ministrów z dnia 18 sierpnia 1999 r.
w sprawie trybu i warunków przyzna-
wania dotacji z bud˝etu paƒstwa na do-
finansowanie inwestycji infrastruktural-
nych realizowanych w systemie robót
publicznych jako zadania w∏asne gmin
zagro˝onych szczególnie wysokim bez-
robociem strukturalnym (Dz. U. Nr 70,
poz. 781 i z 2000 r. Nr 38, poz. 420),

2) rozwój zasobów ludzkich — nast´pujà-
ce cele szczegó∏owe:
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a) wsparcie programów inicjowanych
przez organy samorzàdu wojewódz-
twa, majàcych na celu zmniejszenie
negatywnych skutków bezrobocia
oraz utrzymanie lub tworzenie miejsc
pracy i realizowanych poprzez Êwiad-
czenie us∏ug rynku pracy przez pod-
mioty niezaliczane do sektora fi-
nansów publicznych — zgodnie
z art. 37i ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14
grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i prze-
ciwdzia∏aniu bezrobociu oraz w try-
bie i na warunkach okreÊlonych
w rozporzàdzeniu Rady Ministrów
z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie za-
sad, warunków i trybu wspierania
Êrodkami bud˝etu paƒstwa progra-
mów inicjowanych przez organy sa-
morzàdu województwa (Dz. U. Nr 68,
poz. 806),

b) wsparcie programów inicjowanych
przez organy samorzàdu wojewódz-
twa w zakresie reorientacji zawodo-
wej i rozwoju przedsi´biorczoÊci na
obszarach wiejskich w ramach reali-
zacji Programu aktywizacji obszarów
wiejskich w województwach: kujaw-
sko-pomorskim, lubelskim, ma∏opol-
skim, podkarpackim, Êwi´tokrzyskim,
warmiƒsko-mazurskim oraz zachod-
niopomorskim.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wy-
chowania realizuje — w ramach prioryte-
tu:

1) tworzenie i funkcjonowanie wy˝szych
szkó∏ zawodowych — nast´pujàcy cel
szczegó∏owy — wsparcie inwestycji jed-
nostek samorzàdu terytorialnego w za-
kresie poprawy poziomu wykszta∏cenia
zawodowego ludnoÊci na poziomie
wy˝szym,

2) program rozwoju pracowni interneto-
wych w szko∏ach — nast´pujàcy cel
szczegó∏owy — wsparcie inwestycji jed-
nostek samorzàdu terytorialnego w za-
kresie wyposa˝enia szkó∏ i innych pla-
cówek oÊwiatowych w sprz´t kompute-
rowy na obszarze okreÊlonym w pro-
gramie,

3) program aktywizacji obszarów wiej-
skich — nast´pujàcy cel szczegó∏owy —
szkolenie nauczycieli i dyrektorów
szkó∏, zaopatrzenie w materia∏y eduka-
cyjne, oprogramowanie i inne pomoce
szkoleniowe, remonty szkó∏ wiejskich
i konsolidacj´ sieci szkolnej w szko∏ach
podstawowych i gimnazjach na obsza-
rach wiejskich w województwach: ku-
jawsko-pomorskim, lubelskim, ma∏o-
polskim, podkarpackim, Êwi´tokrzy-
skim, warmiƒsko-mazurskim oraz za-
chodniopomorskim.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej realizuje — w ramach prioryte-
tu:

1) Strategiczny Program Rzàdowy dla
OÊwi´cimia — nast´pujàcy cel szczegó-
∏owy — wsparcie inwestycji jednostek
samorzàdu terytorialnego w zakresie in-
frastruktury technicznej na obszarze ob-
j´tym programem,

2) Dwuletni program na lata 2001—2002
Zagospodarowanie przej´tego mienia
i rekultywacja terenów zdegradowa-
nych przez wojska Federacji Rosyjskiej
— nast´pujàcy cel szczegó∏owy —
wsparcie inwestycji jednostek samorzà-
du terytorialnego w zakresie rozwoju
spo∏eczno-gospodarczego na obszarze
okreÊlonym w tym programie.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
realizuje w ramach priorytetu Tworzenie
parków narodowych i uregulowanie w∏a-
snoÊci gruntów w Parkach Narodowych:
Bia∏owieskim, Gorczaƒskim, Kampino-
skim i UjÊcie Warty cel szczegó∏owy — do-
konanie wykupu gruntów na rzecz Skarbu
Paƒstwa oraz utworzenie Parku Narodo-
wego UjÊcie Warty.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia reali-
zuje w ramach priorytetu Program dzia∏aƒ
os∏onowych i restrukturyzacji w ochronie
zdrowia nast´pujàce cele szczegó∏owe:

1) poprawa dost´pnoÊci do Êwiadczeƒ
zdrowotnych,

2) poprawa jakoÊci Êwiadczonych us∏ug,

3) racjonalizacja kosztów us∏ug poprzez
dofinansowanie programów zmian
struktury Êwiadczeniodawców us∏ug
zdrowotnych,

4) restrukturyzacja zak∏adów opieki zdro-
wotnej obj´tych programem,

5) realizacja programów prywatyzacyj-
nych,

6) adaptacja pomieszczeƒ i modernizacja
infrastruktury zak∏adów opieki zdrowot-
nej,

7) zakupy i wymiana sprz´tu na sprz´t
wy˝szej i lepszej jakoÊci,

8) analiza i wdra˝anie nowych technik me-
dycznych.

9. Program wsparcia obejmuje tak˝e:

1) zadania w∏asne samorzàdów woje-
wództw, wykazane w lp. I poz. 43 za∏àcz-
nika 6 do programu wsparcia; dotacje
przeznaczone na dofinansowanie orga-
nizowania i dotowania kolejowych re-
gionalnych przewozów pasa˝erskich,

2) inwestycje i zakupy inwestycyjne jedno-
stek samorzàdu terytorialnego, wykaza-
ne w lp. II za∏àcznika 6 do programu
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wsparcia, dofinansowanie przez woje-
wodów w ramach innych zadaƒ ni˝
okreÊlone w za∏àczniku 1 do programu
wsparcia,

3) inwestycje wieloletnie paƒstwowych
jednostek i zak∏adów bud˝etowych,
paƒstwowych jednostek organizacyj-
nych i przedsi´biorstw, na które przewi-
dziane sà Êrodki w lp. III za∏àcznika 6 do
programu wsparcia.

10. Szczegó∏owy wykaz zadaƒ, z zastrze˝e-
niem ust. 9, obj´tych programem wspar-
cia i realizujàcych cele szczegó∏owe mini-
strów w∏aÊciwych, okreÊla za∏àcznik 4 do
programu wsparcia.

§ 15d. 1. Ârodki przewidywane na realizacj´ Pro-
gramu wsparcia na lata 2001—2002, po-
zostajàce w dyspozycji ministrów w∏aÊci-
wych, wynoszà maksymalnie ∏àcznie
4 253 527 tys. z∏, z tego:

1) w ramach Êrodków udost´pnionych
w roku 2001 — 1 713 519 tys. z∏,

2) w ramach Êrodków udost´pnionych
w roku 2002 — 2 540 008 tys. z∏.

2. Ârodki, o których mowa w ust. 1, sà wydat-
kowane w latach 2001—2002.

3. Przewidywane w bud˝ecie paƒstwa limity
Êrodków, o których mowa w ust. 1, prze-
znaczonych do obj´cia kontraktami woje-
wódzkimi, pozostajàcych w dyspozycji mi-
nistrów w∏aÊciwych, okreÊla, wed∏ug dzia-
∏aƒ i zadaƒ, za∏àcznik 6 do programu
wsparcia.

§ 15e. 1. Ministrowie w∏aÊciwi przygotowujà
w uk∏adzie wojewódzkim szczegó∏owà in-
formacj´ na temat:

1) priorytetów i celów oraz sposobów re-
alizacji zadaƒ przewidzianych do obj´-
cia kontraktem wojewódzkim,

2) zasad i kryteriów wydatkowania Êrod-
ków, w tym sposobu uwzgl´dniania za-
sady partnerstwa przy realizacji zadaƒ,

3) trybu i zakresu oceny oraz kontroli sku-
tecznoÊci i efektywnoÊci wykonania za-
daƒ,

4) przewidywanych limitów Êrodków,
okreÊlonych w § 15d ust. 3,

5) podmiotów uprawnionych.

2. Informacj´, o której mowa w ust. 1, mini-
strowie w∏aÊciwi przekazujà ministrowi
oraz samorzàdom województwa przed
podj´ciem rokowaƒ, z udzia∏em ministrów
w∏aÊciwych, zwiàzanych z zawarciem kon-
traktu wojewódzkiego.

§ 15f. 1. Je˝eli odr´bne przepisy nie stanowià ina-
czej, do finansowania zadaƒ ministrów
w∏aÊciwych stosuje si´ odpowiednio prze-
pisy § 13 i 15, z zastrze˝eniem ust. 2—5.

2. Ostateczna kwota, przedstawionych w in-
formacji, o której mowa w § 15e ust. 1, li-
mitów Êrodków z bud˝etu paƒstwa, prze-
znaczona na realizacj´ zadaƒ ministrów
w∏aÊciwych w województwie jest ustalana
w wyniku rokowaƒ, o których mowa w §
15a ust. 2.

3. Rozstrzygni´cie w sprawie Êrodków finan-
sowych, pozostajàcych w razie gdy nie
dojdzie do zawarcia kontraktu wojewódz-
kiego w przypadku jego rozwiàzania lub
zmiany, podejmuje minister w∏aÊciwy po
zasi´gni´ciu opinii ministra.

4. Do realizacji zadaƒ ministra w∏aÊciwego
do spraw zdrowia, o których mowa
w § 15c ust. 8, w 2001 r. ma zastosowanie
Regionalny Program Restrukturyzacji
w Ochronie Zdrowia w roku 2001.

5. Zadania i Êrodki obj´te kontraktem woje-
wódzkim, dotyczàce realizacji OÊwi´cim-
skiego Strategicznego Programu Rzàdo-
wego oraz Programu Zagospodarowania
Mienia Przej´tego od Wojsk Federacji Ro-
syjskiej okreÊlajà odpowiednio:

— Pe∏nomocnik Rzàdu do Spraw Realiza-
cji OÊwi´cimskiego Strategicznego Pro-
gramu Rzàdowego;

— Pe∏nomocnik Rzàdu do Spraw Zago-
spodarowania Mienia Przej´tego od
Wojsk Federacji Rosyjskiej.

§ 15g. Ministrowie w∏aÊciwi przygotowujà raporty,
sprawozdania i informacje na temat wyko-
nywania w∏asnych zadaƒ obj´tych progra-
mem wsparcia, które przedstawiajà:

1) w∏aÊciwemu miejscowo komitetowi mo-
nitorujàcemu, o którym mowa w § 19
ust. 1 — w celu przeprowadzenia oceny
i wydania rekomendacji, o których mowa
w § 20 ust. 1 pkt 2,

2) ministrowi — do dnia 31 marca roku na-
st´pujàcego po roku bud˝etowym — ra-
port roczny i do dnia 31 marca roku nast´-
pujàcego po zakoƒczeniu okresu wydat-
kowania Êrodków okreÊlonych w progra-
mie wsparcia i obj´tych kontraktem woje-
wódzkim — raport koƒcowy w celu wyko-
rzystania przy opracowywaniu rocznego
sprawozdania i raportu koƒcowego,
o którym mowa w § 22 ust. 1.”;

13) w § 17 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W sk∏ad Komitetu wchodzi po jednym przedsta-
wicielu ministrów w∏aÊciwych do spraw:

1) administracji publicznej,

2) finansów publicznych,

3) gospodarki,

4) gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,

5) ∏àcznoÊci,
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6) oÊwiaty i wychowania,

7) pracy,

8) rolnictwa,

9) rozwoju regionalnego,

10) rozwoju wsi,

11) szkolnictwa wy˝szego,

12) Êrodowiska,

13) transportu,

14) turystyki,

15) zdrowia,

oraz przedstawiciele:

16) G∏ównego Urz´du Statystycznego,

17) Urz´du Komitetu Integracji Europejskiej,

18) samorzàdów województw,

19) wojewodów.”;

14) w § 18 w ust. 1 w pkt 3 po wyrazie „wsparcia” krop-
k´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje wyrazy
„w tym równie˝ w zakresie kompetencji ministrów
w∏aÊciwych.”;

15) w § 19 w ust. 2 dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) ministrów w∏aÊciwych — dysponentów Êrod-
ków obj´tych kontraktem wojewódzkim.”;

16) w § 21:

a) w ust. 5 po wyrazach „zarzàdu województwa”
kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje wyra-
zy „we wspó∏pracy z komitetem monitorujà-
cym.”,

b) w ust. 9 wyrazy „30 dni” zast´puje si´ wyrazami
„14 dni”;

17) w § 23 dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) ministrowie w∏aÊciwi w zakresie Êrodków pozo-
stajàcych w ich dyspozycji , obj´tych kontrakta-
mi wojewódzkimi.”;

18) skreÊla si´ § 28;

19) w za∏àczniku 1 do programu wsparcia:

a) w tytule za∏àcznika 1 po wyrazie „wykaz” doda-
je si´ wyraz „rodzajów”,

b) w poz. 3 „Podstawowa infrastruktura” wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

— po zadaniu „314 Lotniska,” dodaje si´ zadanie
pod nazwà „315 Porty,”

— w zadaniu 318 wyraz „multimedialny” zast´-
puje si´ wyrazem „multimodalny”,

— w zadaniu 345 po wyrazach „infrastruktura to-
warzyszàca” dodaje si´ wyrazy „oraz infra-
struktura przeciwpowodziowa”;

20) w za∏àczniku 2 do programu wsparcia:

a) w cz´Êci A:

— w poz. 1 (województwo dolnoÊlàskie) dodaje
si´ powiaty: górowski, lwówecki, Êwidnicki,
wa∏brzyski,

— w poz. 4 (województwo lubuskie) dodaje si´
powiaty: ˝agaƒski, ˝arski,

— w poz. 7 (województwo opolskie) dodaje si´
powiat brzeski,

— dodaje si´ poz. 10a w brzmieniu:

„10a. województwo Êlàskie

powiat ˚ory,”

— w poz. 14 (województwo zachodniopomor-
skie) dodaje si´ powiaty: choszczeƒski, gole-
niowski, koszaliƒski, myÊliborski,

b) w cz´Êci B skreÊla si´ wyrazy

„5. województwo mazowieckie

powiat ∏osicki,”;

21) za∏àczniki 3a—3c do programu wsparcia otrzymujà
brzmienie okreÊlone w za∏àcznikach nr 1—3 do ni-
niejszego rozporzàdzenia;

22) po za∏àczniku 4 do programu wsparcia dodaje si´
za∏àczniki 5 i 6 w brzmieniu okreÊlonym w za∏àczni-
kach nr 4 i 5 do niniejszego rozporzàdzenia.

§ 2. Zarzàdy województw dostosowujà, w trakcie
rokowaƒ, treÊç i zakres swoich wniosków o wsparcie ze
Êrodków finansowych bud˝etu paƒstwa zadaƒ zawar-
tych w programach wojewódzkich do treÊci niniejsze-
go rozporzàdzenia.

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

Dziennik Ustaw Nr 39 — 2875 — Poz. 460

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek



Dziennik Ustaw Nr 39 — 2876 — Poz. 460

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 11 kwietnia 2001 r. (poz. 460)

Za∏àcznik nr 1



Dziennik Ustaw Nr 39 — 2877 — Poz. 460

Za∏àcznik nr 2
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