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·396 

USTAWA 

z dnia 28 września 1991 r. 

o wynagrodzeniach w sferze budżetowej w 1991 r. 

Art. 1. 1. przy ustalaniu środków na wynagrodzenia 
w sferze budżetowej w 1991 r., poczynając od dnia 1 lipca, 
nie stosuje się, z zastrzeżeniem art. 5, zasad wynikających 
z ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o kształtowaniu środków 
na wynagrodzenia w sferze budżetowej (Dz. U. Nr 4, poz. 
24, Nr 48, poz. 261 i Nr 64, poz. 389 oraz z 1990 r. Nr 71 , poz. 
417) . 

2. Wynagrodzenia pracowników, o których mowa 
w ust. 1, ustala się w 1991 r. w ramach przyznanych limitów 
wynagrodzeń. 

Art. 2. 1. W 1991 r., poczynając od dnia 1 lipca, nie 
stosuje si ę, z zastrzeżeniem art. 5, zasad wzrostu uposażenia : 

1) funkcjonariuszy Służby Więziennej, określonych wart. 
68 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie 
Więziennej (Dz. U. z 1984 r. Nr 29, poz. 149 i z 1989 r. Nr 
35, poz. 192), 

2) żołnierzy, określonych wart. 2 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 17 
grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. Nr 47, 
poz. 282, z 1979 r. Nr 15, poz. 97, z 1983 r. Nr 16, poz. 78 
i z 1989 r. Nr 35, poz. 192), 

3) funkcjonariuszy Policji, okreś.lonych wart. 99 ust. 
3 i 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Oz: U. Nr 
30, poz. 179), 

4) funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa, określonych 
wart. 86 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. 
o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180), 

5) funkcjonariuszy Straży Granicznej, określonych wart. 
103 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. 
o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462). 

2. Uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy, o których 
mowa w ust. 1, ustala się w ramach przyznanych limitów 
wynagrodzeń . 

Art. 3. 1. W 1991 r. nie stosuje się zasad ustalania 
wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe, określonych wart. 3 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 
1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z 1982 r. 
Nr 31, poz. 214, z 1985 r Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, 
z 1987 r. Nr 21, poz. 123 i z 1989 r. Nr 34, poz. 178) . 

2. Wynagrodzenie osób, o których mowa w ust. 1, ustala 
się w 1991 r. w r.amach przyznanych limitów wynagrodzeń. 

Art. 4. 1. W 1991 r. do ustalania wynagrodzenia zasa
dniczego sędziów $ądu NajWyższego, sędziów sądów po
wszechnych i . prokuratorów stosuje się przeciętne wyna
grodzenie w sferze produkcji materialnej w pierwsżym kwar-
tale 1991 r. . 
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2. Wynagrodzenie zasadnicze sędziów Sądu Najwyż
szego ustala się w 1991 r. w ramach środków określonych 
ustawą budżetową, a sędziów sądów powszechnych i pro
kuratorów - w ramach przyznanych limitów wynagrodzeń. 

Art. 5. 1. W ustawie budżetowej na rok 1992 zostaną 
zapewnione środki na wypłatę w sferze budżetowej jedno-

razowego dodatku z tytułu rozliczenia wynagrodzenia za 
pierw~e półrocze 1991 r. 

2. Wypłata, o której mowa w ust. 1, nastąpi najpóźniej 
w terminie do dnia 28 lutego 1992 r. 

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 26 września 1991 r. 

w sprawie podziału lub połączenia niektórych miast i gmin, w których dotychczas działały wspólne organy, 
oraz zmiany i ustalenia ich nazw i siedzib. 

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. 
- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorial
nym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, 
poz. 191, Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541 oraz z 1991 r. Nr 
34, poz. 151) i art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95, Nr 32, 
poz. 191, Nr 34, poz. 199, Nr 43, poz. 253 i Nr 89, poz. 518 
oraz z 1991 r. Nr 4, poz. 18) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się podziału wspólnych organów działa
jących w miastach i sąsiadujących z nimi gminach oraz ustala 
się nazwy gmin i siedziby ich władz, zgodnie z wykazem 
stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

§ 2. 1. Dokonuje się połączenia miast i gmin w jedną 
gl ninę oraz ustala się . nazwy i siedziby ich władz, zgodnie 
z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

2. Wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia 
miejscowości będące siedzibą władz zachowują status mias
ta . . 

§ 3. W województwie katowickim zmienia się nazwę 
miasta Leszczyny i gminy Leszczyny na Czerwionka- Lesz
czyny oraz ustala się siedzibę władz w Czerwionce- Lesz
czynach. 

§ 4. W województwie pilskim zmienia się nazwę miasta 
Krzyż i gminy Krzyż na Krzyż Wielkopolski oraz ustala się 
siedzibę władz w Krzyżu Wielkopolskim. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1992 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. K. Bielecki 

Załączniki do rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 26 września 1991 r. {poz. 
397} 

Załącznik nr 1 

Gminy po podziale wspólnych organów 

lp. miasto gmina 
nazwa miasta siedziba władz miasta nazwa gminy siedziba władz gminy 

1 2 3 4 5 

Województwo bialskopodlaskie 
1 Terespol miasto Terespol I Terespol miasto Terespol 

Województwo białostockie 
2 Brańsk miasto . Brańsk I Brańsk miasto Brańsk 
3 Siemiatycze miasto Siemiatycze Siemiatycze miasto Siemiatycze 

Województ wo ciechanowskie 
4 Działdowo miasto Działdowo Działdowo miasto Działdowo 
6 Płońsk miasto Płońsk Płońsk miasto Plo6sk 
6 Raciąż miasto Raciąż Raciąż miasto Raciąż 

Województwo gdańskie 
7 Kościerzyna miasto Kościerzyna I Kościerzyna miasto Kościerzyna 
8 Skórcz miasto Skórcz Skórcz miasto Skórcz 

Województwo koszalińskie 
9 .Świdwin miasto Świdwin I Świdwin miasto Świdwin 

'. 




