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1617
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 30 listopada 2006 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zakresu zadaƒ obj´tych mecenatem paƒstwa wykonywanych
przez samorzàdowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania
Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 1011) zarzàdza si´,
co nast´puje:

morzàdu terytorialnego, wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia,
a tak˝e instytucji filmowych i instytucji kultury,
wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 4 do
rozporzàdzenia.

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
19 kwietnia 2005 r. w sprawie zakresu zadaƒ obj´tych
mecenatem paƒstwa wykonywanych przez samorzàdowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz
udzielania dotacji na te zadania (Dz. U. Nr 74, poz. 646
oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 68) w § 2:

1a. Wnioski sà rozpatrywane w terminie 2 miesi´cy od dnia zakoƒczenia naboru wniosków
okreÊlonego w ust. 1.”;
2) po ust. 1a dodaje si´ ust. 1b w brzmieniu:
„1b. Minister mo˝e og∏osiç dodatkowy termin naboru wniosków.”.

1) ust. 1 i 1a otrzymujà brzmienie:
„1. Jednostki samorzàdu terytorialnego, w terminach do dnia: 10 stycznia, 10 kwietnia
i 10 wrzeÊnia ka˝dego roku, sk∏adajà, z zastrze˝eniem ust. 1b i 2, Ministrowi wnioski o przyznanie dotacji na dofinansowanie zadaƒ, o których mowa w § 1 ust. 1, wraz z uzasadnieniem
oraz informacjami dotyczàcymi jednostki sa-

§ 2. Wnioski z∏o˝one do dnia 15 listopada 2006 r. zostanà rozpatrzone w terminie do dnia 16 grudnia 2006 r.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski

1618
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA1)
z dnia 23 listopada 2006 r.
w sprawie ogólnych warunków umów dotyczàcych dop∏at do oprocentowania kredytów preferencyjnych
oraz zakresu okresowych informacji o udzielonych dop∏atach
Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 wrzeÊnia
2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu
w∏asnego mieszkania (Dz. U. Nr 183, poz. 1354) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:
1) ustawa — ustaw´ z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu w∏asnego
mieszkania;
2) umowa — umow´ zawieranà pomi´dzy Bankiem
Gospodarstwa Krajowego a instytucjà ustawowo
———————
1)

Minister Budownictwa kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Budownictwa (Dz. U.
Nr 131, poz. 906).

upowa˝nionà do udzielania kredytów, zwanà dalej
„instytucjà finansowà”, okreÊlajàcà szczegó∏owe
zasady, tryb i terminy naliczania, przekazywania
i rozliczania dop∏at do oprocentowania kredytów
preferencyjnych, a tak˝e zakres i terminy sk∏adania przez instytucj´ finansowà informacji o udzielonych kredytach preferencyjnych.
§ 2. Umowa zawiera postanowienia dotyczàce:
1) terminu, od którego instytucja finansowa rozpocznie przyjmowanie wniosków o udzielenie kredytu
preferencyjnego;
2) zasad dokonywania rozliczeƒ finansowych z tytu∏u
dop∏at nale˝nych instytucji finansowej, w szczególnoÊci:
a) okreÊlania wysokoÊci nale˝nych dop∏at do
oprocentowania kredytu preferencyjnego,
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b) warunków, trybu i terminów wyst´powania
przez instytucj´ finansowà z wnioskiem o zapotrzebowanie na dop∏aty,
c) trybu i terminów przekazywania dop∏at przez
Bank Gospodarstwa Krajowego;
3) warunków i terminów zwiàzanych z obowiàzkiem
zwrotu dop∏at, o którym mowa w art. 9 ust. 4 ustawy;
4) formy i trybu weryfikowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego informacji o osobach, które sà
lub by∏y stronà umowy kredytu preferencyjnego,
zgodnie z rejestrem, o którym mowa w art. 11
ust. 2 ustawy;
5) zakresu informacji o udzielonych kredytach preferencyjnych, przekazywanych przez instytucj´ finansowà do Banku Gospodarstwa Krajowego
w zwiàzku z monitorowaniem realizacji ustawy
i zapewnieniem efektywnoÊci wykorzystania Êrodków Funduszu Dop∏at, wraz ze wskazaniem formy
i terminów ich przekazywania;
6) warunków i skutków wypowiedzenia umowy;
7) sposobu kontrolowania przez Bank Gospodarstwa
Krajowego zgodnoÊci udzielonych kredytów preferencyjnych i zastosowanych dop∏at do oprocentowania kredytów preferencyjnych z wymogami
ustawy oraz postanowieniami umowy;
8) odpowiedzialnoÊci instytucji finansowej za udzielanie kredytów oraz rozliczanie dop∏at niezgodnie z przepisami ustawy oraz postanowieniami
umowy.
§ 3. Umowy okreÊlajà w sposób jednolity:
1) agencj´ informacyjnà, o której mowa w art. 2 pkt 1
ustawy, oraz êród∏o wykorzystywane do publikowania przez t´ agencj´ stopy WIBOR trzymiesi´czny, stanowiàce podstaw´ ustalenia i og∏oszenia

Poz. 1618

przez Bank Gospodarstwa Krajowego stopy referencyjnej, o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy;
2) wzór stanowiàcy podstaw´ obliczania nale˝nych
instytucji finansowej dop∏at dla udzielonego kredytu preferencyjnego;
3) zakres informacji dotyczàcych kredytobiorców,
wymaganych przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla celów prowadzenia rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy.
§ 4. W umowie instytucja finansowa zobowiàzuje si´
do zawarcia w ofercie kredytów mieszkaniowych informacji o mo˝liwoÊci ubiegania si´ o kredyt preferencyjny.
§ 5. 1. Zakres informacji, o których mowa w § 2
pkt 5, oraz form´ i terminy ich przekazywania okreÊla
si´ w umowie w sposób umo˝liwiajàcy Bankowi Gospodarstwa Krajowego przygotowanie i terminowe
przekazanie informacji, o której mowa w art. 11 ust. 1
ustawy.
2. Do dnia 31 paêdziernika ka˝dego roku instytucja
finansowa przekazuje Bankowi Gospodarstwa Krajowego informacj´ stanowiàcà podstaw´ planowania
kwoty zapotrzebowania na dop∏aty w kolejnym roku,
zawierajàcà co najmniej prognoz´:
1) liczby i kwoty kredytów preferencyjnych do udzielenia w kolejnym roku;
2) zapotrzebowania na dop∏aty w kolejnym roku.
§ 6. Zakres informacji, jakie Bank Gospodarstwa
Krajowego przekazuje stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy, okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister Budownictwa: A. Aumiller

Kwartalna informacja
o finansowym wsparciu udzielonym ze Êrodków Funduszu Dop∏at,
za ............................. kwarta∏ .............. roku

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Budownictwa
z dnia 23 listopada 2006 r. (poz. 1618)
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Dane uzupe∏niajàce wg stanu na koniec IV kwarta∏u
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