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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:
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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.
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sporządzającej

Załącznik

do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1990 r. (poz. 314)

ROZLICZENIE DOTACJI NA CZĘ$CIOWE POKRYCIE KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWYCH ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 1990 r.

Jednostka Centralne
miary
ogrzewanie

Wyszczególnienie

Poz.

1

Koszty energii cieplnej zakupionej ze
tworzonej w urządzeniach własnych

2

źródeł zewnętrznych

i wy-

tys.

zł

Koszty konserwacji i remontów instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody

tys.

zł

3

Razem koszty energii cieplnej (1 +2)

tys.

zł

4

Przeciętny koszt energii cieplnej przypadający na 1 m2 powierzchni mieszkalnej i lokali (3 i 7)

zł/m

2

zł/m

2

5

Przeciętna odpłatność użytkowników mieszkań

przypadająca

dotowaniem,

przypadająca

6

Dotacja

7

Powierzchnia

8

Należna

9

i lokali
na 1 m2 powierzchni

objętych

objęty

i lokali

objętych

woda

dotowaniem

tys. m2
tys.

zł

Otrzymana dotacja w okresie sprawozdawczym

tys.

zł

x

x

dotacja na okres

rozliczeniem (6 x 7)

10

Niedobór dotacji na

dzień

1 stycznia 1990 r.

tys.

zł

x

x

11

Nadpłata

dzień

1 stycznia 1990 r.

tys.

zł

x

x

12

Saldo rozliczenia na koniec okresu sprawozdawczego
nadwyżka (9-8+1.0--11)

tys.

zł

x

x

niedobór (8+10--11-9)

tys.

zł

x

x

dotacji na

Razem

zł/m 2

na 1 m2 powierzchni (4--5)

użytkowa mieszkań

Ciepła

Dyrektor (kierownik)
Opracował
(imię i nazwisko

numer telefonu)
data
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z dnia 31 lipca 1990 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie urlopów wychowawczych.

Na podstawie art. 186 § 2 Kodeksu pracy zarządza się, co
następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca
1981 r. w sprawie urlopów wychowawczych (Dz. U.
z 1985 r. Nr 2, poz. 10, Nr 18, poz. 80 i Nr 59, poz. 302,
z 1986 r. Nr 9, poz. 48, z 1987 r. Nr 3, poz. 21 i Nr 10, poz. 64,
z 1988 r. Nr 3, poz. 14, z 1989 r. Nr 46, poz. 247 i z 1990 r.
Nr 12, poz. 77) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 2 wyrazy "W razie likwidacji zakładu pracy"
zastępuje się wyrazami "W razie rozwiązania stosunku
pracy z przyczyn określonych wart. 1 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie nie-

których ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 10, poz.
59 i Nr 51, poz. 298), zwanej dalej "ustawą","
2) w § 4 dodaje

się

ust. 5 w brzmieniu:

,,5. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się, jeżeli wypowiedzenie stosunku pracy następuje z przyczyn, o których mowa wart. 1 ust. 1 i 2 ustawy. Zakład pracy na
wniosek pracownicy udziela urlopu wychowawczego, jeżeli termin rozpoczęcia tego urlopu przypadałby w czasie trwania stosunku pracy.",
3) w § 9 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:
,,2. W razie urodzenia dziecka w czasie urlopu wychowawczego, o którym mowa w § 2 ust. 1,

