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jęst przewodniczącym zarządu

w gminie,
znajduje się w mieście
na terytorium tej gminy.".

a)

~ied;ziba władz

położonym

Poz. 253 i 254

3) wart. 22;

2) wart. 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Burmistrz
w której

-

b) dodaje

się

nowy ust. 2 w brzmieniu:

się

Art. 3. W ustawie z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy
o samorządzie terytorialnym i ustawę
o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191)
wprowadza się następujące zmiany:
1) wart. 3 w ust. 1 dodaje

się

zdanie drugie w brzmieniu :

"Uchwały

wojewódzkich rad narodowych w sprawie
zmiany granic miast i gmin zachowują ważność, nawet
jeżeli ich wejście w życie miałoby nastąpić po dniu
wejścia w życie ustawy.";

jako ust. 1,

ust. 2 w brzmieniu :

1) osoby pełniące funkcje terenowych organów
administracji państwowej o właściwości
szczególnej oraz kierowników urzędów stanu cywilnego i ich zastępców,
2) osoby upoważnione do załatwiania okreś
lonych spraw na podstawie art. 135 ust. 3
ustawy wymienionej wart. 2 ust. 1 pkt 3 albo
art. 268 a Kodeksu postępowan i a administracyjnego" .

jako ust. 3 i 4.

wprowadzające ustawę

się

nień :

,,2. Pracownicy zatrudnieni w dotychczasowych urzę
dach terenowych organów administracji państwo
wej, którzy zgodnie z ust. 1 zdanie pierwsze stali się
pracownikami samorządowymi, zachowują uprawnienia wynikające z przepisów szczególnych do
dnia nawiązania nowych stosunków pracy na dalszy
okres albo do dnia wcześniejszego rozwiązania lub
wygaśnięcia stosunków pracy zgodnie z ust. 1 zdanie drugie i trzecie";
2) dotychczasowe ust. 2 i 3 oznacza

się

oznacza

,, 2. Poza osobami, o których mowa w ust. 1,
do czasu wyboru wójta, burmistrza lub prezydenta miasta ich funkcje mogą również peł
nić w zakresie swojej dotychczasowej właś
ciwości oraz posiadanych dotychczas upraw-

Art. 2. W ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124) wart. 33
wprowadza się następujące zmiany:
1) dodaje

dotychczasową treść

Art. 4. W ustawie z dnia 17 maja 1990 r. o podziale
zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych
pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198) wart. 45
w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyrazy " do dnia " zastępuje się
wyrazami "po dniu".

z

Art. 5. Ustawa wchodzi w
od dnia 27 maja 1990 r.

życie

z dniem

ogłoszenia

mocą

2) wart. 17 w ust. 1 wyrazy "art. 8, art. 14 i art. 15" skreśla
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : W. Jaruzelski

się;
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z dnia 28 czerwca 1990 r.
w sprawie zasad ustalania i

wypłacania

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 2lit. a) ustawy budżetowej
na rok 1990 z dnia 23 lutego 1990 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 82)
zarządza się, co następuje :

3) cenie
a)

płacania

2.

dotacji przedmiotowych podmiotom gospodarczym.

Ilekroć

w

rozporządzeniu

jest mowa o:

1) podmiocie gospodarczym - rozumie się przez to osoby
prawne, państwowe jednostki organizacyjne nie mające
osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne wykonujące
działalność w imieniu jednostek gospodarki uspołecz
nionej na podstawie umowy agencyjnej lub na warunkach zlecenia; za podmiot gospodarczy uważa się również zakład sporządzający samodzielnie bilans;
2) wyrobie -

rozumie

się

przez to

również

towary i

usługi;

sprzedaży

cenę ,
szoną

b)

§ 1. 1. Rozporządzenie określa zasady ustalania i wy-

-

się

rozumie

przez to :

po której wyrób jest sprzedawany, pomniejo ewentualne marże handlowe,

cenę (opłatę)

za

usługi

lub

§ 2. 1. Podstawę obliczenia
dotowania) stanowi:

1)

.

dotacji przedmiotowych.

stawkę taryfową .

należnej

dotacji

(podstawę

ilość sprzedanych lub zakupionych wyrobów jeżeli
stawka dotacji została określona kwotowo lub w formie
różn icy ceny;
sprzedaży wyrobów dotowanych, obliczony
cen sprzedaży - jeżeli ustalono procentową
dotacji.

2) obrót ze
według

stawkę

2. Dotacji nie udziela

się

do wyrobów :

1) sprzedawanych na eksport,

-
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2)

niepełnowartościowych
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(pozagatunkowych, niezgod-

nych z normami) .
§ 3. 1. Podmioty gospodarcze otrzymują dotacje
przedmiotowe bezpośrednio z rachunku wydatków budżeto 
wych właściwego ministerstwa lub właściwej miejscowo
izby skarbowej w granicach otwartych na ten cel kredytów
budżetowych .

2. Podmioty gospodarcze sporządzają, nie później niż
w ciągu 28 dni po upływie każdego miesiąca - na formularzach Min . Fin. nr 2096 - rozliczenie należnych dotacji
przedmiotowych za okres od początku roku do końca minionego miesiąca .
3. Dwa egzemplarze rozliczenia podmioty gospodarcze
do właściwego urzędu skarbowego, który w terminie 5 dni dokonuje sprawdzenia prawidłowości rozliczenia.

Poz. 254

3) ujawn iono, że przy obliczaniu kwoty dotacji zastosowano n i ewłaściwe stawki lub otrzymano dotacje na
wyroby nie objęte dotowaniem.
się za
w którym powstały okoliczności uzasadniające kow terminie określonym w § 3 ust. 2.

2. Rozliczenia dotacji przedmiotowych dokonuje
miesiąc ,
rektę,

3. Jeżeli okoliczności uzasadniające korektę dotacji
przedmiotowych powstały po dokonaniu ostatecznego rozliczenia za dany rok, podmiot gospodarczy dokonuje tylko
zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej kwocie na rachunek
dochodów budżetowych właściwego urzędu skarbowego
w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym powstały
okoliczności uzasadniające tę korektę .

składają

4. Jeden egzemplarz potwierdzonego przez urząd skarbowy rozliczenia dotacji przedmiotowych, ze wskazaniem
numeru rachunku bankowego, na który dotacje mają być
przekazane, podmiot gospodarczy przekazuje do właściwego
ministerstwa (izby skarbowej), które obowiązane jest dokonać przelewu kwoty należnych dotacji przedmiotowych na
rachunek tego podmiotu w terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia.
5. Ostatecznego rozliczenia dotacji przedmiotowych za
okres roczny podmioty gospodarcze dokonują w terminie do
dnia 28 lutego roku następnego.
§ 4. 1. Podmioty gospodarcze mogą otrzymać - w trybie określonym w § 3 - zaliczkę na dotacje przedmiotowe
w wysokości 1/ 12 planowanej na rok kwoty dotacji przedmiotowych.

4. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli nadmiernego
pobrania kwot dotacji, kwoty te wraz 2 należnymi odsetkami
podlegają zwrotowi na rachunek:
1) z którego zostały pobrane - jeżeli zwrot następuje
w tym samym roku, w którym dotacje zostały pobrane,
2) dochodów budżetowych właściwego urzędu skarbowego - jeżeli zwrot następuje w następnym roku .
§ 6. 1. Podmioty gospodarcze otrzymujące dotacje
przedmiotowe są obowiązane prowadzić w celu rozliczenia
dotacji ewidencję (księgową lub pozaksięgową) w sposób
umożliwiający określenie wartości i ilości sprzedanych wyrobów, na które ustalono odrębne stawki · dotacji, i kwot
należnych dotacji.

2. W razie nieprowadzenia ewidencji lub prowadzenia
ewidencji w sposób niezgodny z zasadami określonymi
w ust. 1, pobrane w danym roku podatkowym przez podmiot

2. Jeżeli podmiot gospodarczy nie opracował planu
gospodarczy dotacje podlegają zwrotowi w całości, wraz
umożliwiającego ustalenie kwoty zaliczki, może być przyjęta , z należnymi odsetkami, na rachuhek, z którego zostały
kwota odpowiadająca kwocie dotacji przedmiotowych nalepobrane, a w przypadku gdy zwrot następuje w roku następżnych za grudzień poprzedniego roku.
nym - na rachunek dochodów budżetowych właściwego
urzędu skarbowego.
3. W razie istotnej zmiany planu na dany rok po otrzymaniu zaliczki, wysokość tej zaliczki może być skorygowana do
§ 7. 1. Przy ustalaniu wysokości dotacji przedmiotowysokości wynikającej z aktualnego planu.
wych zaokrągla się:

4. W razie podjęcia w ciągu roku produkcji wyrobu
dotowanego, właściwy podmiot gospodarczy może otrzymać zaliczkę na dotacje przedmiotowe w wysokości średniej
miesięcznej kwoty planowanej na dany rok.
5. Otrzymaną zaliczkę potrąca się przy rozliczeniu dotacji przedmiotowych za grudzień danego roku. W przypadku
zaniechania dotowania w ciągu roku zaliczkę potrąca się przy
rozliczeniu dotacji za ostatni miesiąc, w którym dotacje

1)
2)

podstawę

dotowania -

kwotę należnych

1000

do

pełnych

10.000

zł ,

dotacji przedmiotowych - do pełnego

zł.

2. Zaokrąglenie do pełnych kwot następuje w ten sposób, że końcówki sięgające do połowy kwot określonych
w ust. 1 zaokrągla się w dół, a końcówki przekraczające
połowę tych kwot podnosi się do pełnych kwot.

przysług iwały .

§ 5. 1. Podmiot gospodarczy jest obowiązany dokonać

korekty

należnych

dotacji przedmiotowych,

1) wyrób, na który udzielono dotacji,
dostawcy,

jeżeli:

został

zwrócony

2) nastąpiła korekta wartości lub wielkości sprzedaży z innej przyczyny niż określona w pkt 1,

§ 8. Stawki dotacji przedmiotowych ustalone na dany
rok stosuje się w następnym roku do czasu ustalenia nowych
stawek.

§ 9.
szenia.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

Minister Finansów: w z. M .

ogło

Dąbrowski
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Do P.T. Prenumeratorów
Wydział Wydawnictw URM uprzejmie informuje. że posiada na składzie wydawnictwo
pt. "Konwencja o znakach i sygnałach drogowych", sporządzona w Wiedniu w dniu 8 listopada
1968 r., ratyfikowana przez Polskę w dniu 1 czerwca 1984 r. (Dziennik Ustaw z 1988 r. Nr 5,
poz. 42 i 46). Cena 1 egzemplarza wynosi 21.700,- zł.
Wszyscy zainteresowani tym wydawnictwem proszeni są o dokonanie wpłaty na konto
bankowe Wydziału Wydawnictw w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy
Warszawa nr 1052-3157-139.11.
Nakład wydawnictwa jest ograniczony.

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego można nabywać za gotówkę :
w Warszawie:
- w punkcie sprzedaży Urzędu Rady Ministrów, al. I Armii Wojska Polskiego 2/4 (tel. 29-61 -73) -

poza
-

-

egzemplarze

bieżące

oraz z lat 1980-1989,

w księgarniach: Powszechnego Domu Książki " Uniwersus", ul. Belwederska 20/22 (tel. 41-40 -05) ; im. Stefana Żeromskiego, al. gen. K. Swierczewskiego
119/ 123 (tel. 20-46-28); Wydawnictw Ekonomicznych i Budowlanych, ul. Żurawia 1/ 3 przy pl. Trzech Krzyży (tel. 21-44-05) i ul. Francuska 15
(tel. 17-85-47) - egzemplarze bieżące oraz z roku 1989;
Warszawą

-

egzemplarze

bieżące

oraz z ostatnich 2 lat:

w punktach sprzedaży znajdujących się w urzędach wojewódzkich w : Białej Podlaskiej (ul. Brzeska 41 ), Bialymstoku (ul. Mickiewicza 3/ 5) , Bielsku- Bialej
(ul. Miczurina 2a) , Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 3), Kielcach (ul. IX Wieków Kielc 3) , Krakowie (pl. Wiosny Ludów 3/4) Lesznie Wlkp. (pl. Kościuszki 4),
Łodzi (ul. Piotrkowska 104), Opolu (ul. Piastowska 14) , Ostrołęce (pl. Gen . Bema 3), Piotrkowie Trybunalskim (ul. Słowackiego 5), Płocku (ul. Kolegialna
15), Przemyślu (ul. Rynek 26) , Radomiu (ul. Żeromskiego 53) , Sieradzu (ul. XX - Lecia PL 2), Skierniewicach (ul. 22 Lipca 6), Suwalkach (ul. Lenina 13),
Tarnobrzegu (ul. 1 Maja 4) i Włocławku (ul. 3 Maja 17);
w punktach sprzedaży znajdujących się w

sądach

w : Białymstoku (ul. Marii Curie- Skłodowskiej 1), Bielsku - Bialej (ul.

Cieszyńska

1 O) , Bydgoszczy (ul.

Wały

Jagiellońskie), Bytomiu (ul. Piekarska 1), Częstochowie (ul. Dąbrowskiego 23/ 35), Elblągu (ul. Trybunalska 25), Gdańsku (ul. Gen. K. Swierczewskiego 30),

Gdyni (pl. Konstytucji 3), Gliwicach (ul. Powstańców 23) , Gorzowie Wlkp. (ul. Mieszka 133), Jeleniej Górze (ul. Wojska Polskiego 56) , Kaliszu (al. Wolności
13), Katowicach (ul. Andrzeja 16/ 18), Kielcach (ul. Żeromskiego 26), Koninie (ul. Energetyka 5), Koszalinie (ul. Alfreda Lampego 34), Krakowie (ul. Przy
Rondzie 7) , Legnicy (ul. Złotoryjska 29), Lublinie (ul. Krakowskie Przedmieście 76), Łodzi (pl. Dąbrow skiego 5) , Nowym Sączu (ul. Pijarska 3), Olsztynie (ul.
Dąbrowszczaków 44), Opolu (pl. Thaelmanna 1 ), Ostrowie Wielkopolskim (ul. Sądowa 2), Poznaniu (ul. Młyńska 1 a) , Radomiu (ul. Nowotki 10), Rzeszowie
(pl. Gwardii Ludowej 3) , Slupsku (ul. Bolesława Bieruta 13), Szczecinie (ul. Kaszubska 42), Swidnicy (pl. Grunwaldzki 14), Tarnowie (ul. Dąbrowski ego 29),
Toruniu (ul. Fosa Staromiejska) , Wrocławiu (ul. Sądowa 1), Zamościu (ul. Akademicka 1), Zielonej Górze (pl. Slowiański 1).
Egzemplarze

bieżące

oraz z lat

ubiegłych można nabywać

Ministrów, ul.

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw
69/71, 00-979 Warszawa P-1.

Urzędu
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