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do 2 września 1991 r. - zgłaszanie do okręgowych komisji wyborczych okręgowych list kandydatów na 
posłów do zarejestrowania, wraz z oświadczeniami kandydatów o wyrażeniu 
zgody na kandydowanie, 

- zgłaszanie do wojewódzkich komisji wyborczych kandydatów na senatorów do 
zarejestrowania, wraz z oświadczeniami kandydatów o wyrażeniu zgody na 
kandydowanie 

do 22 września 1991 r. - zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej ogólnopolskich list kandydatów na 
posłów do zarejestrowania, 

- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów 
głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych 

do 27 września 1991 r. - podanie do wiadomości publicznej danych o zarejestrowanych okręgowych 
listach kandydatów na posłów z podaniem nazw i numerów list oraz danych 
o kandydatach, 

- podanie do wiadomości publicznej danych o zarejestrowanych kandydatach na 
senatorów .. 

do 6 października 1991 r. - podanie do wiadomości publicznej informacji o zarejestrowanych ogólnopolskich 
listach kandydatów na posłów, ich numerach z oznaczeniami nazw komitetów 
wyborczych, danych o liczbie kandydatów na tych listach, wraz z informacją 
o kandydatach z każdej z list, 

- powołanie obwodowych komisj i wyborczych 

do 13 października 1991 r. - sporządzenie spisów wyborców 

27 października 1991 r. - wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Pol~kiej 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 18 czerwca 1991 r. 

w sprawie udzielania kredytobiorcom pomocy ze środków budżetowych w spłacie części należnego bankom 
oprocentowania od kredytów udzielanych w 1991 r. na skup produktów rolnych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 
1991 z dnia 23 lutego 1991 r. (Dz. U. Nr 21 , poz. 89) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. 1. Kredytobiorcom udziela się pomocy ze środków 
budżetu państwa w spłacie części należnego bankom opro
centowania od kredytów zaciąganych na finansowanie sku
powanych z produkcji krajowej, pochodzących ze zbiorów 
1991 r. : 

1) zbóż, rzepaku, buraków cukrowych, cukru, 

2) ziemniaków, mączki ziemniaczanej, syropu ziemniacza
nego, ziół i suszu ziół, owoców, warzyw, półproduktów 
i przetworów z owoców i warzyw, z wyłączeniem 
dżemów, powideł, marmolad, napojów i moszczów 
owocowych. 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy skupu 
surowców do produkcji wyrobów alkoholowych oraz finan
sowania opakowań i nakładów na opakowania. 

§ 2. 1. Pomoc ze środków budżetowych w spłacie 
części należnego bankom oprocentowania jest udzielana 
w odniesieniu do kredytów zaciąganych przez jednostki 
przetwórstwa spożywczego oraz inne jednostki działające na 
ich zlecenie lub na zlecenie Agencji Rynku Rolnego przez 
okres nie dłuższy niż: 

1) 9 miesięcy - w przypadku kredytów finansujących 
zboża, rzepak, cukier, mączkę i syrop ziemniaczany, zioła 
i susz ziół oraz półprodukty i przetwory z owoców 
i warzyw, z wyłączeniem dżemów, powideł, marmolad, 
napojów i moszczów owocowych, 

2) 2 miesiące - w przypadku kredytów na finansowanie 
zobowiązań z tytułu realizowanych zakupów zbóż, rzepaku, 
owoców, warzyw, buraków cukrowych oraz ziemniaków. 

2. Pomoc ze środków budżetowych dla jednostek prze-
twórstwa spożywczego w odniesieniu do kredytów na finan
sowanie zbóż i rzepaku jest udzielana w przypadku skupu 
większego od 2-miesięcznego zużycia technologicznego. 

§ 3. 1. Kredyty na cele, o których mowa w § 1 ust. 1 , są 
objęte pomocą ze środków budżetu państwa, jeżeli ich 
oprocentowanie w stosunku rocznym wynosi : 

1) 0,6 stopy oprocentowania kredytu refinansowego, jed 
nak nie mniej niż 20% w odniesieniu do kredytów, 
o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 

2) 0,75 stopy oprocentowania kredytu refinansowego, 
jednak nie mniej niż 20% w odniesieniu do kredytów, 
o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2. 

2. Pomoc, o której mowa w § 1 ust. 1, polega na spłacie 
ze środków budżetu państwa części oprocentowania należ
nego bankom, odpowiadającej różnicy między stopą opro
centowania kredytu refinansowego, podwyższoną o 4 punk
ty procentowe, a stopą oprocentowania tych kredytów. 

§ 4. Spłata części należnego bankom oprocentowania 
będzie następować ze środków budżetu państwa w ter
minach i na warunkach uzgodnionych przez banki z Minist
rem Finansów. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia. 

. Prezes Rady Ministrów: J. K. Bielecki 




