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420
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 5

...

zmieniające rozporządzenie

w sprawie

października

określenia

grup wyrobów i

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy budżetowej na rok
1990 z dnia 23 lutego 1990 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 82 i Nr 71,
poz. 417) zarządza się, co następuje :
§ 1. Wykaz grup wyrobów i usług dotowanych z budżetu

w 1990 r.,

stanowiący załącznik

do

1990 r.

rozporządzenia

usług

dotowanych z

budżetu

w 1990 r.

Rady Ministrów z dnia 31 marca 1990 r. (Dz. U. Nr 25, poz.
145), zastępuje się wykazem stanowiącym załącznik do
niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
szenia.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogło

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki
Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1990 r.
(poz. 420)

WYKAZ GRUP WYROBOW I USŁUG DOTOWANYCH Z BUDŻETU W 1990 r.
J

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mleko o zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 2%*1
Sery twarogowe**l
Chleb zwykły i wiejski *ul
Posiłki sprzedawane w barach mlecznych
Węgiel i koks opałowy sprzedawany ludności uul
Samochody osobowe sprzedawane na przedpłaty wniesione w 1981 r. oraz rekompensaty z tytułu rezygnacji z zakupu
tych samochodów
Przejazdy pasażerskie:
a) autobusowe
b) kolejowe
Nawozy
Środki ochrony roślin
Węgiel kamienny sprzedawany na cele zaopatrzeniowe
Produkty mięsne (koszty składowania i dysponowanych centralnie przemieszczeń wyrobów) i masło (koszty składo
wania) *****)

*1 W zakresie mleka o zawartości tłuszczu powyżej 2% dotyczy rozliczeń za okres od dnia 26 marca 1990 r.
ul W zakresie serów twarogowych półtłustych i tłustych dotyczy rozliczeń za okres od dnia 1 lipca 1990 r.
***1 Dotyczy rozliczeń za styczeń--kwiecień 1990 r.
****1 Dotyczy rozliczeń za okres od dnia 1 stycznia do dnia 6 maja 1990 r.
*****) Dotyczy rozliczeń za styczeń 1990 r.

421
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 10

października

1990 r.

w sprawie zasad i trybu wydawania oraz rozpowszechniania wojewódzkich dzienników
Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca
1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogól nej (Dz. U. Nr 21, poz. 123) zarządza się , co następuje :
§ 1. 1. Wojewoda wydaje wojewódzki dziennik urzę

dowy, zwany dalej "dziennikiem
urzędu wojewódzkiego.

urzędowym " ,

przy pomocy

2. Dziennik urzędowy redaguje komórka organizacyjna
wojewódzkiego, do której zadań na l eży obsługa
prawna tego urzędu .
urzędu

3. Wojewoda wyznacza naczelnego redaktora dziennika urzędowego, zwanego dalej "naczelnym redaktorem",
spośród pracowników mających wyższe wykształcenie prawnicze lub administracyjne, zatrudnionych w komórce organizacyjnej, o której mowa w ust. 2.
§ 2. 1. Tytuł dziennika urzędowego składa się z wyra-

zów " Dziennik
wództwa.

Urzędowy

Województwa" oraz nazwy woje-

2. Dziennik urzędowy wydaje się z zachowaniem kolejnumerów, pozycji oraz stron w każdym roku kalendarzowym.
ności

3. Na każdym numerze dziennika
jego wydania.

się datę

..

urzędowego

oznacza

4. Wzór pierwszej strony dziennika
nr 1 do rozporządzen i a .

urzędowych.

urzędowego określa

załącznik

§ 3. 1. Na ostatn iej stronie dziennika urzędowego zamieszcza się nazwę jego wydawcy (§ 1 ust. 1), nazwę i adres
redakcji (§ 1 ust. 2), i mię i nazwisko naczelnego redaktora (§
1 ust. 3) oraz klauzulę "Tłoczono z polecenia Wojewody
(nazwa) z dnia . . ...... .. ... . . . w (nazwa i adres zakładu
drukującego) " .
2. Na ostatniej stronie dziennika urzędowego można
zamieszczać także inne informacje związane z jego wydawaniem i rozpowszechnianiem .
§ 4. 1. Wojewoda ustala nakład dzienn ika urzędowe
kierując s i ę potrzebą
dostępności.

go,

zapewnienia jego powszechnej

2. Wojewoda, w razie potrzeby, może zarządzić dodrukowanie n i ezbędnej ilośc i poszczególnych numerów
dziennika urzędowego .
§ 5. 1. W dzienniku urzędowym ogłasza się :
1) rozporządzenia wojewody,
2) akty Prezesa Rady Ministrów uchylające rozporządzenia
i zarządzenia wojewody,
3) przepisy gminne, w zakresie określonym odrębną ustawą,

