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Ustaw Nr U

l>oz. 84, 85 i 8'6

/

, Art. t6. Majątek oraz pr~wa i zobpwiązania Funduszu
, Wczasów Pracowniczych działającego dotychczas na pod·
stawie ustawy, o której mQwa wart. 17, , lOta'ją się , ma,jątkiem oraz prawami 1 ~obowiązaniamiFunduszu działającego na podstawie niniejszej ustawy.

o Funduszu Wczasó:w Pracowniczych Komisji ,C entralnej
Związków Zawodowych w , Polsce (Dz. U. .Nr 9\ poz. 48).

Art. 18. Ustaw~ wchodzi w życie .z' dniem l ' pażdzier~
nika 1988 r.
Przęwodniczący

Rady Państwa: w z. K. Barcikowski
Sekretarz Rady Państwa: Z. -Surowiec

Art.' 17. Traci moc ustawa z dpia 4 ~tego 1949 r.

8S
(ROZ~RZĄDZENIE RADY MINISTRÓW'

r.'
bwUętu państwa

z dnia 11 kwietnia 1988
,

,zm,ł,ewające , rozporządzeąiew , spra~le , opłat n~
"

I

zaąpatrzenla

rzecz

łfa podstawie art. 39 , ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego
1982 r. o planowanhi spoieczno·gospodarczym (Dz. U. z,,,
, 1981 r. Nr 4, po'z. 26 i Nr 33,poz. 181); zarządza się, co
następuje:
'

h) 'pkt 3 otrzymuje brzmienie:
,,',
,,3) właśCiwe jedrtostki hilJ:ldlu zagranicznego dokonujące eksportu materia'łąw, maszyn budowlanych i ' środków transportu objętych obowiąz
kowym pośre,dnictwem 'ponad roczne wie'lkości ujęte. VI .' centralnych bilansach stano' wiących,"
,",

t; "
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,

',t'
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h)

modernizacją

sieci

dotyczących

iurząl;lzeń

elektroener-

getyc~nych dla wsi i ' rolnictwa,
i) reaii~cją zadań wynikających z Polsk~
-rad~e.ckiej um0wy o współpracy przy bu·

dowie gazociągu ' "Jamburg zachodnia
graIii<;a ZSRR",
,
. j) inwestycjami podejmowanymi przez przedsiębiotstwa utworzone przez Polską Rzeczpospol~tą Ludową z krajami członkowski
mi Rady , Wzajemnej Pomocy Gospodarcz,e j
oraz" inwestycjami realizowanymi przy pomqG~ redytowej Związku, Socjalistycznych
Reg,ublik Radzieckich,"
- dotychc~aSowąlit. f) oznacza się jako lit. kI,
d) dodaje slEiPltt 8 w brzmieniu:
'
.. 8) jednóS:~i, upoważnione do pierwokupu mate,~
iiałów, paliw, maszyn budowląnych i , środ~
ków . t}'ansportu na utworzenie, rezerw bilansowych. 'które rozdysponowały reżerw~ nieżgodni:e:' z właściwymi decyżjami o uruchamieni1ir r~zerwY."i
'
3) w § 6 w ust. )l ~t ';>. wyrazy "Ministra Gospodarki Materiałowej ,i ; 'JlaUwowej" zastępuje się wyrazami
"Ministra RYri.~u Wewnętrznego'!.

a) W 'pkt 2po wyrazach "cent'tćl1nie 'finansowanego"
dodaje się wyrazy "w ramacli centralnie przydzielanych środków",
'

.~.

za paruszeoie przepisów
,,;

materiałowo-techn1cznegq.

c) , w pkt 7:
- pod lit. b) wyrazy "Ministra Handlu Zagranicznego" zastępuje się Wyrazami "Ministra
Współpracy Gospodarczej z Zagranicą", a wyrazy "Ministrem Gospodarld Materiałowej i Paliwowej" - wyrazami "Minis't rem Rynku Wewnętrznego",
'
- po lit. e) dódaJe' się lit. fl~j) Vf brzmieniu:
"f) zaopatrzeniem jednostek iimowacyjno-wdrożeni owych,
l
g) realizacjąmeJioracji wodnych
zaopatrzeniem wsi ,w wodę,

§ 2. Przewodniczący Komisji Planowania pr~y Radzie
Ministrów ogłosi .1l(' Dzienniku Ustaw jednolity tekst rozporządzenia RadY' Ministrówż dnia 24 stycznia 1986 r.
w sprawie opłat n~ rzecz budżetu państwa za naruszenie
przepisów dotyczących zaopatrzenia materiałowo-technicz. nego, z uwzględm~ńiem zmian wynikająeych z przepisów
ogłoszonych przefdniem wydania jed[lolitego tekstu . oraz
z zastosowaniemc~ągłej numeracji. pć\ragrafów, ustępów'
i punktów.
§ 3. Rozp0Fz:~pzenie wchodzi w życie z dniem ogloszenia.
Prezes Rady Mini,strów: Z. Mcssnct
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R~tPORZĄDZEN~E RADY MINISTRÓW:
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, z ' dnia 11 kwietnia 1988 r.

' ~"" '" mał~aj~e :to~~dzenle~, ~', .~~~~~
"

zasad

rozliczeń. plenlęmycb j~~ostek , 9OSpodftr~~ u.połec~oneJ.

:/"' Na:p~stawie art 23 "usta.wy· z ~dnia 26 lutegot982 r.

' 7,Pra~0ba~owe :~ ~N:. :,Nr , ?,m. , 56. z,,1983 r.' Nr 71.
, p~z. :, 3~8 i z· .987 r. Nr 33, poz. 1ł~ą z~r~ądza się, co n~-

, ~t~p'uje:
/

'

,,' " ;., >j\'~

,

1"

§ 1. W rQ,zporządzeniu ' Rady Ministrów' z dnia
19 sier;pnia 1985 ;'f. Jw , sprawie zasad T~złiC7.eń piimlężnych
jednostek gosp~~r,ki ' uspołecznion,ej' ~Dz. U. ,' Nr 43,
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