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Poz. 420 i 421

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,

-
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4) porozumienia o powierzeniu przez wojewodę i kierownika urzędu rejonowego prowadzenia spraw należących
do ich właściwości ,
5) statuty związków międzygminnych,
6) inne akty prawne oraz informacje (obwieszczenia), jeżeli
tak stanowią przepisy szczególne lub postanowi wojewoda.
2. W dzienniku urzędowym ogłasza się również przepisy
prawne wydawane przez terenowe organy rządowej administracji specjalnej na podstawie upoważnień zawartych
w ustawach szczególnych, obowiązujące na obszarze województwa lub jego części.
3. Wojewoda postanawia o ogłoszeniu w dzienniku
aktu prawnego, informacji lub obwieszczenia
(ust. 1 pkt 6), w szczególności gdy przemawia za tym
potrzeba ich upowszechnienia, udostępnienia do publicznej
wiadomości lub utrwalenia .
urzędowym

§ 6. 1. Podstawą do ogłoszenia aktu prawnego jest

jego

oryginał.

2. Naczelny redaktor sprawdza, czy przekazany do ogło
szenia akt prawny odpowiada warunkom ogłoszenia i czy nie
zachodzą przeszkody prawne do jego ogłoszenia.
3. W przypadku stwierdzenia uchybień lub innych
przeszkód do ogłoszenia aktu prawnego, wojewoda zwra ca ten akt organowi, który go przekazał, wskazując stwierdzone uchybienia. Nie dotyczy to aktów Prezesa Rady
Ministrów uchylających rozporiządzenia i zarządzenia wojewody.
§ 7. 1. Akty prawne przekazane do ogłoszenia w dzienniku urzędowym ogłasza się niezwłocznie .

2. Ogłoszenie aktu prawnego w dzienniku urzędo
wym nie może nastąpić po upływie określonej w tym akcie daty jego wejścia w życie, jeżeli moc obowiązująca
aktu jest uzależniona od jego ogłoszenia w dzienniku urzędo
wym .
Dzień wydania dziennika urzędowego ustala się
uwzględnieniem przewidywanego terminu zakończenia

3.

z
druku i skierowania do rozpowszechniania .

§ 8. 1. Wojewoda zatwierdza przygotowany do druku
tekst dziennika urzędowego i poleca jego wydanie, stosując
formułę określoną w załączniku nr 2.

2. Wydany dziennik
do rozpowszechniania.

urzędowy

kieruje

się niezwłocznie

§ 9. 1. Rozpowszechnianie dziennika urzędowego od-

bywa się w szczególności poprzez sprzedaż w
tach sprzedaży oraz w systemie prenumeraty.

stałych

punk-

2. Stały punkt sprzedaży dziennika urzędowego jest
prowadzony w siedzibie urzędu wojewódzkiego. Stałe punkty sprzedaży mogą być prowadzone również w siedzibach
urzędów rejonowych i rad gmin, a także w innych miejscach,
stosownie do miejscowych potrzeb.
3. W stałym punkcie sprzedaży w siedzibie urzędu
wojewódzkiego należy zapewnić ciągłość sprzedaży poszczególnych numerów dziennika urzędowego.
4. Sprzedaż w systemie prenumeraty prowadzi
punkt sprzedaży w urzędzie wojewódzkim.

stały

§ 10. Wojewoda ustala cenę dziennika urzędowego,
uwzględniając

koszty jego wydania i rozpowszechniania.

§ 11. Jeden egzemplarz dziennika urzędowego otrzymują bezpłatnie:

1) Prezes Rady Ministrów,
2) minister właściwy do spraw administracji,

-
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Prokurator Generalny,
Szef Kancelarii Sejmu,
Szef Kancelarii Senatu,
Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
Rzecznik Praw Obywatelskich,
Prezes Trybunału Konstytucyjnego,
Prezes Sądu Najwyższego,
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
prezes sądu wojewódzkiego,
posłowie i senatorowie z województwa,
przewodniczący sejmiku samorządowego,
kierownicy urzędów rejonowych, mający siedzibę na
terenie województwa,
15) przewodniczący rad gmin położonych na terenie województwa .

§ 12. O wydaniu każdego numeru dziennika urzędowe
go i o zamieszczonych w nim aktach należy podawać
informację w środkach masowego przekazywania, ukazują
cych się na terenie województwa .

§ 13. 1. Urzędy wojewódzkie i rejonowe prowadzą
zbiory dzienników urzędowych, dostępne do powszechnego
wglądu w godzinach pracy urzędu.

2. Wojewoda wydaje w każdym roku skorowidz przepisów prawnych (aktów) ogłoszonych w dzienniku urzędo
wym .
§ 14. 1. Naczelny redaktor prowadzi zbiór oryginalnych tekstów, które stały się podstawą ogłoszenia aktu
w dzienniku urzędowym.

2. Sprostowanie błędów w tekstach aktów ogłoszo
nych w dzienniku urzędowym w stosunku do tekstu przekazanego do ogłoszenia następuje w drodze obwieszczenia
wojewody, ogłoszonego w dzienniku urzędowym.
3. Sprostowania
jego ujawnieniu.

błędu należy dokonać niezwłocznie

po

§ 15. 1. W 1990 r. przy ustalaniu kolejności numerów,
pozycji oraz stron dziennika urzędowego uwzględnia się
numery, pozycje oraz strony dziennika urzędowego wydawanego na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1988 r. Nr 26, poz. 183 i z 1989 r. Nr 34,
poz. 178) .

2. W dzienniku urzędowym ogłasza się również wykazy
aktów prawa miejscowego, o których mowa w:
1) art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej (Dz. U.
Nr 21, poz. 123),
2) art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym
i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32,
poz. 191 i Nr 43, poz. 253) .
§ 16. W związku z art. 31 ust. 5 ustawy z dnia 10 maja

1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 32, poz. 191 i Nr 43, poz. 253) traci moc uchwała
nr 61 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie
zasad i trybu wydawania oraz rozpowszechniania wojewódzkich dzienników urzędowych (Monitor Polski Nr 12,
poz. 85) .
§ 17. Rozporządzenie wchodzi w
topada 1990 r.

życie

z dniem 2 lis-

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki
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976 Załączniki

do rozporządzen ia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 10 października
1990 r. (poz. 421)
Załącznik

..

nr 1

WZÓR PIERWSZEJ STRONY WOJEWÓDZKIEGO DZIENNIKA URZĘDOWEGO
(format A -4)

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWODZTWA OSTROŁĘCKIEGO

Godło
Państwa

Ostrołęka,

Nr 15 1 )

dnia 14 czerwca 1991 r.

TREŚĆ:

Poz.:
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:2)

"

30 7 )
31 7 )

-

nr 23 3 ) z dnia 6 czerwca 1991 r. 0 ) w sprawie uznania za pomniki przyrody&) 127 6 )
nr 24 3 ) z dnia 10 czerwca 1991 r. o) w sprawie zwalczania wścieklizny&)
128 6 )

30')
ROZPORZĄDZENIE Nr 23 WOJEWODY OSTROŁĘCKIEG0 2 )

3)

z dnia 6 czerwca 1991 r. o)
W

sprawie uznania za pomniki przyrody.&)
(treść

,) Ostatni numer w roku oznaczyć gwiazdką
Rodzaj aktu prawnego (np. rozporządzenie(a) wojewody)
3) Numer aktu prawnego
.) Data aktu prawnego
2)

aktu)
.)
e)

7)

Tytuł

aktu prawnego
Numer strony, na której zamieszczono akt prawny
Numer pozycji.
Załącznik

nr 2

ZATWIERDZAM
przygotowany do druku tekst numeru 15 Dziennika
Urzędowego Województwa Ostrołęckiego i polecam
wydać go w dniu 14 czerwca 1991 r.
Ostrołęka,

dnia 11 czerwca 1991 r.
Wojewoda

(imię

Reklamacje z powodu

niedoręczenia

poszczególnych numerów zglaszać

Ostrołęcki

i nazwisko)

należy

niezwłoczn i e

na piśmie do Wydziału Wydawni ctw Urzędu Rady Ministrów, ul.
po otrzymaniu następnego kolejnego numeru .
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