
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 18 kwietnia 1990 r. 

TREŚC: 

Poz.: 

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW: 

145 - z dnia 31 marca 1990 r. w sprawie określenia grup wyrobów i usług dotowanych z budżetu w 1990 r. 321 

146 - z dnia 6 kwietnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych 322 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I A: 

147 - Ministra Finansów z dnia 30 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłacania 
podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rzemieślników ze świadczeń wykonywanych 
za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych 322 

148 - Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 kwietnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej 
i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów 325 

145 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 31 marca 1990 r. 

w sprawie określenia grup wyrobów i usług dotowanych z budżetu w 1990 r. 

Nr 25 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 
1990 z dnia 23 lutego 1990 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 82) zarządza 
się, co następuje: 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia i ma zastosowanie do udzielania dotacji w 1990 r. 

§ 1. Ustala się wykaz grup wyrobów i usług dotowa
nych z budżetu, stanowiący załącznik do rozporządzenia . Prezes Rady Ministrów: T. Mazowieck~ 

Załącznik do rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 31 marca 1990 r. (poz. 145) 

WYKAZ GRUP WYROBÓW I USŁUG DOTOWANYCH Z BUDŻETU W 1990 R. 

1. Mleko o zawartości 2% i 3,2% tłuszczu 
2. Sery twarogowe chude *) 

3. Chleb zwykły i wiejski 
4. Posiłki sprzedawane w barach mlecznych 
5. Węgiel i koks opałowy sprzedawany ludności 
6. Samochody osobowe sprzedawane na przedpłaty wnie

sione w 1981 r. 

*1 Dotyczy rozliczeń za styczeń - marzec 1990 r. 
u l Dotyczy rozliczeń za styczeń 1990 r. 

7. Przejazdy pasażerskie: 
a) autobusowe, 
b) kolejowe 

8. Nawozy 
9. Środki ochrony roślin 

10. Węgiel kamienny sprzedawany na cele zaopatrzeniowe 
11 . Produkty mięsne i masło (koszty składowania) u ) 




