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5. W przypadku wymierzenia składki od dochodu szacu
nkowego z działu specjalnego nie wymierza się składki 
od gruntu, na którym dział ten jest prowadzony." ; 

8) w § 28 dodaje się ust. 3 w brzmieniu : 

,,3. Jeżel i w gospodarstwie rolnym ubezpieczeniu pod
lega tylko domownik, wymierza się wyłącznie skład
kę osobową· "; 

9) w § 29 dodaje się ust. 1 a w brzmieniu : 

,, 1 a. W decyzji o wymiarze składki na cały rok podaje się 
wysokość każdej raty kwartalnej i termin ich płat
ności . " ; 

10) po § 29 dodaje się § 29a-29c w brzmieniu : 

,,§ 29a. 1. Na terenie sołectwa składki mogą być pobierane 
w drodze inkasa przez sołtysa lub inną osobę 
wyznaczoną przez naczelnika gminy. 

2. Inkasentowi przysługuje prowizja w wysokości 
1 % od zainkasowanych przez niego kwot. 

§ 29b. W przypadku przyznania pokrycia składki ze 
środków Funduszu Pracy stosownie do art. 10 
ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o niektórych 
warunkach funkcjonowania ubezpieczenia 
społecznego rolników indywidualnych i człon 

ków ich rodzin w 1990 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 90) 
właściwy organ przekazuje, jednorazowo lub 
w terminach płatności poszczególnych rat 
kwotę należności na rachunek urzędu gminy. 

§ 29c. 1. Naczelnik gminy rozlicza składki z właści 

wym miejscowo oddziałem Zakładu Ubez
pieczeń Społecznych w ciągu 30 dni od 
terminu płatności każdej raty kwartalnej. 
a ostatecznego rozliczenia dokonuje do dnia 
15 stycznia następnego roku. 

2. W rozliczeniu za dany kwartał wykazuje się : 

1) kwotę wpływów ze składek, 

2) kwotę wypłaconych zasiłków rodzin
nych i innych świadczeń przyznawanych 
przez naczelnika gminy, a wypłaconych 
z Funduszu, 

3) kwotę opłat pocztowych pokrytych 
w związku z wypłaceniem świadczeń , 

o których mowa w pkt 2, 

4) kwotę proWIZJI wypłaconych z tytułu 

inkasa składek . 

3. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
w porozumieniu z Ministrem Finansów, 
ustala wzór deklaracji rozliczeniowej ."; 

11) dodaje się § 30 w brzmieniu: 

,,§ 30. 1. Za okres 1990 r. nie wymierza się składki : 

1) osobowej od rolnika, który ukończył 75 
lat 

2) od hektarów przeliczeniowych i od do
chodu szacunkowego z działów specjal
nych ponad kwotę 2500 tys. zł łącznej 

rocznej należności od tych podstaw wy
miaru składki - na wniosek rolnika, jeżeli 
wyraża on zgodę na wykazanie za 1990 r. 
w ewidencji, o której mowa w § 1, tylko tej 
kwoty. 

2. Wymiar składki stosownie do ust. 1 pkt 2 
uwzględnia się proporcjonalnie przy poszcze
gólnych ratach kwartalnych ."; 

12) w § 31 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. W przypadku zastosowania obniżki lub zwolnienia 
w myśl ust. 1 lub 2, przepis § 30 ust. 2 stosuje się 
odpowiedn io. W takim przypadku w ewidencji wy
kazuje się pełną roczną wysokość składki od hek
tarów przeliczeniowych i od dochodu szacunkowe
go z działów specjalnych, zamieszczając wzmiankę 
o zastosowanej obniżce lub zwolnieniu ." 

§ 2. Organy prowadzące ewidencję okresów ubez
pieczenia i opłacania składek na Fundusz Ubezpiecze
nia Społecznego Rolników dokonają, w terminie do dnia 
31 grudnia 1990 r., ujednolicenia tej ewidencji za okres od 
dnia 1 stycznia 1983 r. według zasad określonych w roz
porządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 marca 1983 r. 
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubez
pieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków 
ich rodzin, w brzmieniu ustalonym niniejszym rozporządze
niem. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia . 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 

116 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 24 marca 1990 r. 

w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za kwiecień 1990 r. 

Na podstawie art. 359 § 3 Kodeksu cywilnego zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Ustalone w § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 10 marca 1989 r. w sprawie określenia wysoko
ści odsetek ustawowych (Dz. U. Nr 16, poz. 84, Nr 41, poz. 
225, Nr 57, poz. 338 oraz z 1990 r. Nr 1, poz. 1, Nr 4, poz. 25 

i Nr 11 , poz. 70) odsetki ustawowe ustala się za kwiecień 
1990 r. w wysokości 18% w stosunku miesięcznym. 

§ 2. Wysokość odsetek za następne miesiące 1990 r. 
będzie ustalona odrębnie . 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwiet
nia 1990 r. 

Prezes Rady Ministrów: w z. J. Janowski 




