Dziennik Ustaw Nr 54

-

763

Art. 5. 1. Trybunał Konstytucyjny wydając, na skutek
przedstawienia Sądu Wojewódzkiego w Warszawie lub na
wniosek Ministra Sprawiedliwości , orzeczenie o sprzeczności celów lub działalności partii politycznej z Konstytucją
Rzeczypospolitej Polskiej. może zalecić wprowadzenie
w określonym terminie stosownych zmian do statutu lub
programu partii .
2.

Jeżeli działalność

partii politycznej zmierza do zmiany
konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej
lub wyraża się organizowaniem przez władze partii stosowania przemocy w życiu publicznym . Minister Sprawiedliwości
wystąpi do Trybunału Konstytucyjnego o zakaz jej działalno 
przemocą

ści.

3. Prawomocne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego
o zakazie działalności partii politycznej powoduje wykreś 
lenie jej z ewidencji.
4. W razie wykreślenia partii politycznej z ewidencji,
o której mowa wart. 4 ust. 1, lub wydania zakazu jej działania,
a także na skutek rozwiązania się partii, partia podlega
likwidacji . Do postępowania likwidacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104
i z 1990 r. Nr 14, poz. 86) .
Art. 6. 1. Środki majątkowe partii politycznej dla realizacji jej celów mogą pochodzić ze składek członkowskich,
darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku i dochodów z działalności gospodarczej, a także z ofiarności
publicznej.
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2. Działalność gospodarcza może być prowadzona
przez partię wyłącznie w formie spółdzielni i udziału w spół 
kach .
3. Partie polityczne nie mogą korzystać zjakiegokolwiek
wsparcia rzeczowego i pomocy finansowej od osób zagranicznych w rozumieniu prawa dewizowego i osób prawnych z wyłącznym udziałem podmiotów zagranicznych.
4. Korzyści majątkowe uzyskane w wyniku naruszenia
zakazu określonego w ust. 3 podlegają w całości przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa .
5. Zasady finansowania partii politycznych ze źródeł
publicznych na cele kampanii wyborczej regulują ordynacje
wyborcze .
6. Opodatkowanie partii politycznych
przepisy.

regulują odrębne

7. Dochody z działalności gospodarczej partii politycznych wolne są od podatku dochodowego w części , w jakiej
zostały przeznaczone na cele statutowe.
8. Źródła finansowania partii politycznych są jawne.
Art. 7. Partiom politycznym zapewnia się prawo dodo państwowego radia i telewizji na zasadach okreś
lonych w odrębnych przepisach .

stępu

Art. 8. Ustawa wchodzi w

życie

z dniem

ogłoszenia .

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: W. Jaruzelski
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW

z dnia 31 lipca 1990 r.
w sprawie

określenia

stanowisk w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw
nych , na których zatrudniani pracownicy są urzędnikami państwowymi.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 30, poz.
181) i art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r.
o pracownikach urzędów państwowych ( Dz. U. Nr 31, poz.
214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132,
z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182 oraz z 1990 r.
Nr 20, poz. 121) zarządza się, co następuje :
§ 1. Urzędnikami państwowymi w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Komendzie Głównej Policji są pracownicy
zatrudniani na podstawie mianowania na stanowiskach:
1) dyrektora departamentu, biura, zespołu , gabinetu, inspektoratu,
2) zastępcy dyrektora departamentu, biura, zespołu , gabinetu, inspektoratu,
3) doradcy ministra, Komendanta Głównego Policji,
4) głównego specjalisty do spraw legislacji,
5) rzecznika prasowego,
6) starszego radcy prawnego i radcy prawnego,
7) głównego specjalisty,
8) naczelnika wydziału i kierownika składnicy,
9) zastępcy naczelnika wydziału i zastępcy kierownika
składnicy ,

10) kierownika samodzielnej sekcji,

Wewnętrz

11) starszego specjalisty i starszego specjalisty-koordynatora,
12) koordynatora do spraw terenowych banków danych,
13) kierownika sekcji,
14) specjalisty i specjalisty-koordynatora,
15) starszego radcy i radcy,
16) starszego asystenta i asystenta, starszego inspektora
i inspektora,
17) referenta prawnego,
18) starszego księgowego i księgowego,
19) kierownika archiwum, kierownika kancelarii i kierownika hali maszyn,
20) sekretarzy osób zajmujących stanowiska kierownicze,
21) starszego referenta i referenta,
22) kasjera,
23) starszej maszynistki i maszynistki,
§ 2. Urzędnikami państwowymi w komendach wojewódzkich Policji są pracownicy zatrudniani na podstawie
mianowania na stanowiskach :
1) naczelnika wydziału,
2) zastępcy naczelnika wydziału ,
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3) starszego radcy prawnego i radcy prawnego.

1) naczelnika

4) kierownika sekcji.

2)

5) starszego specjalisty i specjalisty.

3) kierownika sekcji i kierownika referatu.

6) referenta prawnego.

4) starszego asystenta i asystenta.

7) starszego asystenta i asystenta.

5) sekretarzy osób

8) starszego

księgowego

i

księgowego.

zajmujących

naczelnika

wydziału.

zajmujących

stanowiska kierownicze.

6) starszego referenta i referenta.

9) kierownika kancelarii.
10) sekretarzy osób

zastępcy

wydziału.

7) kasjera.
stanowiska kierownicze.

11) starszego referenta i referenta.

8) starszej maszynistki i maszynistki.
§ 4. Przepisy rozporządzenia stosuje się z uwzględnie
niem zastrzeżenia wynikającego z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30. poz. 179).

12) kasjera.
13) starszej maszynistki i maszynistki.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze

§ 3. Urzędnikami państwowymi w komendach rejono-

nia z

mocą

od dnia 1 sierpnia 1990 r.

wych i komisariatach Policji są pracownicy zatrudniani na
podstawie mianowania na stanowiskach:

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 31 lipca 1990 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania w 1990 r. dotacji dla jednostek
Na podstawie art. 8 ustawy budżetowej na rok 1990
z dnia 23 lutego 1990 r. (Dz. U. Nr 13. poz. 82) oraz art. 10
ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach
rządowej administracji ogólnej (Dz. U. Nr 21. poz. 123)
zarządza się. co następuje:
§

1)

1.

Ilekroć

w

rozporządzeniu

jest mowa o:

spółdzielni rozumie się przez to każdą spółdzielnię
mieszkaniową prowadzącą gospodarkę zasobami mie-

szkaniowymi.
2) dotacji - rozumie się przez to dotację celową z budżetu
centralnego dla budżetów wojewódzkich. przeznaczoną
na częściowe pokrycie kosztów związanych z dostawą
energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania
i dostawą ciepłej wody do:
a)

mieszkań spółdzielczych.

b) biur zarządu i administracji spółdzielni oraz lokali
przeznaczonych na prowadzenie działalności społe
czno-wychowawczej.
c) mieszkań nie stanowiących własności spółdzielni.
ale podłączonych do jej sieci cieplnej.
§ 2. Dotację na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania i dostawy ciepłej wody ustala się w wysokości różnicy
między opłatami wymierzanymi użytkownikom mieszkań
i lokali a kosztami ponoszonymi przez spółdzielnie z tytułu
zakupu energii cieplnej ze źródeł zewnętrznych lub kosztami
jej wytworzenia w urządzeniach własnych. powiększonymi
o koszty konserwacji i remontów instalacji centralnego
ogrzewania i ciepłej wody.

spółdzielczości

mieszkaniowej.

§ 3. 1. Dotację dla budżetu wojewódzkiego przekazuje
Minister Finansów na wniosek Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w okresach miesięcznych do dnia
10 każdego miesiąca. Dotacja ta stanowi zaliczkę na poczet
dotacji rocznej .

2. Rozliczenie z wykorzystania zaliczek wojewoda
przedstawia w okresach kwartalnych według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia .
3. Rozliczenie. o którym mowa w ust. 2. wojewoda
w terminie do 20 dni po zakończeniu kwartału
Ministrowi Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

przesyła

4. Rozliczenie dotacji za okres całego roku wojewodowie prześlą Ministrowi Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w terminie do dnia 15 lutego 1991 r.
5. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
opracowuje i przedstawia Ministrowi Finansów zbiorcze
sprawozdanie w ciągu 15 dni po terminie wyznaczonym dla
wojewodów.
§ 4. Szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji oraz
jej rozliczania przez spółdzielnie mieszkaniowe ustala wojewoda we własnym zakresie. zapewniając zachowanie terminów rozliczeń ustalonych w § 3.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia i ma zastosowanie do rozliczeń od dnia 1 stycznia 1990 r.

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki

