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kości wynagrodzenia, obliczonej według zasad określonych 
w§ 4. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 14 czerwca 1991 r. 

Minister Edukacji Narodowej : R. Glębocki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 5 lipca 1991 r. 

zmieniające rozporządzenie w .sprawie zasad tworzenia sieci szkolnej. 

Na podstawie art. 36a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 
1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 
32, poz. 160, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1972 r. Nr .16, poz. 
114, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1984 r. Nr 49, poz. 253, 
z 1989 r. Nr 29, poz. 155 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, 
poz. 197 i 198) zarządza się, co następuje: 

,,3) kolegia nauczycielskie, przygotowujące nauczycieli 
przedszkoli, szkół podstawowych oraz innych placó
wek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wy
chowawczych; 

4) nauczycielskie kolegia języków obcych, przygotowują
ce nauczycieli języków obcych." 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Oświaty i Wychowania § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
z dnia 19 sierpnia 1987 r. w sprawie zasad tworzenia sieci nia. 
szkolnej (Dz. U. Nr 26, poz. 149) w § 34 dodaje się pkt 
3 i 4 w brzmieniu: Minister Edukacji Narodowej: R. Glębocki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 8 lipca 1991 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego podatników 
osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności gospodarczej. 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 
grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (Dz. U. z 1983 r. Nr43, 
poz. 191, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1989 r. Nr 3, poz. 12 i Nr 
74, poz. 443 oraz z 1991 r. Nr 9, poz. 30 i Nr 35, poz. 155), art. 
22 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku 
dochodowym (Dz. U. z 1989 r. Nr 27, poz. 147, Nr 74, poz. 
443 oraz z 1991 r. Nr 9, poz. 30, Nr 35, poz. 155 i Nr 60, poz. 
253) , art. 18 ust. 3 i art. 38 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 19 
grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 
27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 
268, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41, poz. 325, z 1989 
r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, poz. 176, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 
443 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza s i ę, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 
maja 1990 r. w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego 
i dochodowego podatników osiągających przychody z nie
których rodzajów nowo uruchomionej działalności gospoda
rczej (Dz. U. Nr 35, poz. 203 i Nr 69, poz. 403) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 5 w ust. 2 dotychczasowy pkt 2 oznacza się jako pkt 
3 i dodaje się nowy pkt 2 w brzmieniu : 

,,2) na dzień następujący po dniu, w którym upłynął 
okres objęty zwolnieniem, sporządzić remanent to-

warów handlowych, materiałów (surowców) pod
stawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyro
bów gotowych, braków i odpadków, zgodnie z za
sadami określonymi w odrębnych przepisach, 
o których mowa w pkt 1 ", 

2) w § 6 dotychc~asowy ust. 5 oznacza się .jako ust. 
7 i dodaje się nowe ust.; 5) 6 w brzmieniu : 
,,5. Za zaprzestanie na stałe wykonywania działalności 

gospodarczej w rozumieniu ust. 4 uważa się lik
widację działalności gospodarczej . 

6. Za zaprzestanie na stałe wykonywania działalności 
gospodarczej uważa się również przerwanie tej 
działalności przez zaniechanie dokonywania zaku
pu i sprzedaży towarów handlowych, produkcji 
wyrobów albo świadczenia usług na okres co naj
mniej trzech kolejnych miesięcy w ciągu dwóch 
lat po upływie okresu zwolnienia, chyba że zostało 
to spowodowane zdarzeniami, o których mowa 
w ust. 7" . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia . 

Minister Finansów: w z. A. Podsiadlo 




