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Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 464

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 17 maja 1999 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania
inwestycji sportowych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach
liczbowych, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania.

Na podstawie art. 47b ust. 2b ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach
wzajemnych (Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014 i Nr 160,
poz. 1061) zarządza się, co następuje:
§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych
zasad dofinansowywania inwestycji sportowych ze środków pochodzących z dopłat do
stawek w grach liczbowych, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków i ich
rozliczania (Dz.U. Nr 46, poz. 293 i Nr 95, poz. 583) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) inwestycje określone w wojewódzkich wieloletnich programach rozwoju bazy
sportowej, uchwalonych przez sejmiki województw,”
b) w ust. 5 w pkt 1 po wyrazach „wartością kosztorysową inwestycji” dodaje się wyrazy
„z zastrzeżeniem ust. 5a”,
c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Kwota środków z dopłat na dofinansowanie inwestycji Centralnego Ośrodka
Sportu nie może przekroczyć 99% wartości kosztorysowej inwestycji.”,
d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Jeżeli inwestycje, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, są realizowane przez
gminę, do której stosuje się art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 (Dz.U. Nr
150, poz. 983 i Nr 162, poz. 1119), kwota środków z dopłat na dofinansowanie
inwestycji nie może przekroczyć 50% wartości kosztorysowej inwestycji.”,
2) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jeżeli wnioskodawca jest marszałek województwa albo przewodniczący
zarządu innej jednostki samorządu terytorialnego, środki z dopłat są
przekazywane na rachunek budżetu właściwej jednostki samorządu
terytorialnego.”,
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3) skreśla się § 7 i 7a.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
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