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XV. Województwo piotrkowskie 
1. Przedsiębiorstwo Produkcji Wyposażenia Zakładów 

Usługowych " WUTEH" w Piotrkowie Trybunalskim 
2. Przedsiębiorstwo Produkcji Wyposażenia Zakładów 

Usługowych " WUTEH" w Tomaszowie Mazowieckim 

XVI. Województwo przemyskie 
1. Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Roln i

czych w Przemyślu 
2. Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Rolni

czych w Dubiecku-N ienadowej 

XVII. Województwo radomskie 
1. Państwowe Gospodarstwo Rolne w Rykałach 
2. Państwowe Gospodarstwo Rolne w Boguszówce 
3. Państwowe Gospodarstwo Rolne w Gębarzewie 

4. Państwowe Gospodarstwo Rolne w Suchej 

XVIII. Województwo słupskie 
1. Słupskie Zakłady Przemysłu Terenowego "Marga" 

w Słupsku" 
2. Zakłady Drobiarskie w Sławnie 
3. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Chemizacyjnych 

Państwowych Gospodarstw Rolnych w Sławnie 

XIX. Województwo skierniewickie 
1. Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Rolni

czych w Łowiczu-Blichu 

2. Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Rolni
czych w Rawie Mazowieckiej 

3. Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Rolni
czych w Sochaczewie 

4. Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Rolni 
czych w Dąbrowie Zduńskiej 

XX. Województwo szczecińskie 
1. Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Luxpol" w Stargar

dzie Szczecińskim 
2. Rejonowe Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego 

w Świnoujściu 
3. Kombinat PGR Chojna z siedzibą w Krzymowie 
4. Kombinat PGR w Grzybnie 
5. Kombinat PGR w Witnicy 
6. Kombinat PGR wińsku 
7. Kombinat PGR w Dobrej Szczecińskiej 

XXI. Województwo wałbrzyskie 
1. Fabryka Urządzeń Klimatyzacyjno-Wentylacyjnych "Kii

mator" w Świebodzicach 
2. Zakłady Przemysłu Lniarskiego " Silena" w Świebodzi -

cach 
3. Państwowe Gospodarstwo Rolne w Bierkowicach 
4. Państwowe Gospodarstwo Rolne wDomaszkowie 
5. Państwowe Gospodarstwo Rolne w Ziębicach 
6. Kombinat Rolno-Przemysłowy w Żelaźnie. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 23 lipca 1990 r. 

w sprawie ustanowienia czasowego o~raniczenia wywozu niektórych towarów. 

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. 
- Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445) zarządza się, co 
natępuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się ograniczenie wywozu towarów 
i technologii wprowadzonych na polski obszar celny na 
podstawie certyfikatu importowego wydanego przez Minis
terstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. Ogranicze
nie, o którym mowa wyżej, polega na tym, że wywóz 

towarów i technologii może nastąpić po uzyskaniu pozwolenia 
na wywóz, wydanego na podstawie art. 54 ustawy z dnia 28 
grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445). 

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 
do dnia 31 grudnia 1991 r. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 paź
dziernika 1990 r. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 

303 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 24 lipca 1990 r. 

w sprawie zasad i trybu udzielania stowarzyszeniom dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych przez 
państwo oraz na częściowe finansowanie działalności statutowej. 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 
1990zdnia 23 lutego 1990r. (Dz. U. Nr 13, poz. 82) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie reguluje zasady i tryb udzielania 
dotacji stowarzyszeniom w 1990 r. na: 

1) realizację zadań zleconych przez państwo w przepisach 
prawa lub na podstawie porozumienia, 

2) częściowe finansowanie działalności statutowej. 

§ 2. 1. Dotacje na finansowanie zadań zleconych przez 
państwo mogą być udzielone przez właściwych ministrów 
w ramach środków powierzonych im w odpowiednich częś
ciach budżetu państwa na podstawie przedstawionych przez 
stowarzyszenia szczegółowych zestawień potrzeb i plano
wanych wydatków na wykonanie zadań zleconych, 
z uwzględnienłem charakteru i zakresu tych zadań. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do udzielania 
przez wojewodów dotacji na f inansowanie zadań zleconych 
stowarzyszen iom. 
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§ 3. Dotacje celowe z przeznaczeniem na częściowe 
finansowanie działalności statutowej mogą być przyznane 
stow.arzyszeniom, które prowadzą działalność w zakresie 
nauki, kultury, zdrowia, pomocy społecznej, ochrony kon
sumentów, problemów środowisk kombatanckich oraz ofiar 
represji wojennych i okresu powojennego, spraw mniejszo
ści narodowych i współpracy z Polonią zagraniczną. 

§ 4. Minister-Szef Urzędu Rady Ministrów udziela dota
cji, o których mowa w § 3, na wniosek właściwego ministra. 
Wnioski o udzielenie dotacji stowarzyszeniom na prowadze
nie działalności w zakresie spraw dotyczących współpracy 
z Polonią zagraniczną przedstawia minister właściwy do 
spraw kontaktów z partiami politycznymi i organizacjami 
społecznymi. Wnioski o udzielanie dotacji na prowadzenie 
działalności w zakresie spraw mniejszości narodowych 
przedstawia Minister Kultury i Sztuki. 

§ 5. 1. W celu uzyskania dotacji, o których mowa w § 3, 
stowarzyszenie występuje z umotywowanym wnioskiem do 
ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności 
statutowej stowarzyszenia lub zakres tej działalności. Wnio
sek powinien zawierać w szczególności propozycje wydat
kowania kwot otrzymanej dotacji. 

2. Właściwy minister po przeprowadzeniu merytorycz
nej oceny dotychczasowej działalności stowarzyszenia oraz 
danych zawartych we wniosku, a także możliwości należyte
go wykorzystania przez stowarzyszenie przyznanych środ
ków występuje do Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów 
o udzielenie dotacji. 

§ 6. 1. Właściwi mmlstrowie sprawują kontrolę nad 
gospodarowaniem przez stowarzyszenie środkami przyzna
nych dotacji. 

2. Stowarzyszenia mają obowiązek rozliczania się z wy
datkowanych kwot otrzymanych dotacji, przedstawiając 

właściwym ministrom szczegółowe zestawienia wydatków 
na realizację zadań zleconych albo na działalność statutową 
objętą dotacją· 

§ 7. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o właściwym 
ministrze, należy przez to rozumieć także kierownika urzędu 
centralnego, jeżeli dysponuje on środkami, o których mowa 
w § 2. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 stycznia 1990 r. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 30 lipca 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe. 

Na podstawie art. 15 ust. 4 i art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe (Dz. U. z 1987 r. Nr 
30, poz. 165, z 1989 r. Nr 10, poz. 57, Nr 20, poz. 108, Nr 34, 
poz. 178 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 32, 
poz. 190 i Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W tabeli czynszów za lokale mieszkalne, stanowią
cej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 grudnia 1987 r. w sprawie czynszów najmu za lokale 

mieszkalne i użytkowe (Dz. U. Nr 40, poz. 230, z 1988 r. Nr 
42, poz. 330 i z 1989 r. Nr 67, poz. 409), w zdaniu 
poprzedzającym tabelę wyrazy" 1 00 zł" zastępuje się wyra
zami ,,300 zł" . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 wrześ
nia 1990 r. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 

Reklamacje i; powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zglaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 
69/71 , 00-979 Warszawa, P-1, niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. 
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