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Załącznik nr 3 

ZESTAWIENIE 

sił i środków wojskowych straży pożarnych i pod.oddziałów jednostek wojskowych z garnizonu 
w .............................................................. gm ... .. ... . ..... .. .. .............. ...... . woj ............................. . ........ . 
przewidzianych w akcjach ratowniczych na terenie .. ........................................................................................ . 
Oficer inspekcyjny garnizonu wojskowego (jednostki wojskowej) tel. ..... . ........ ........... . .. . .... . 
Rejonowe stanowisko kierowania tel. .. .. ........ .... ............ . 

Lp. Rodzaj sprzętu Ilość sprzętu Ilość ludzi Sposób alarmowania Miejsce zgłoszenia 

1 2 

Komendant Rejonowy 
Państwowej Straży Pożarnej 

Uwagi: 

3 4 

pododdziału 

5 6 

Szef Delegatury Okręgowego Inspektoratu 
Wojskowej Ochrony Przeciwpo~arowej 

1. Zestawienie należy włączyć do instrukcji (planu ochrony przeciwpożarowej) oficera dyżurnego właściwych jednostek wojskowych oraz dokumentacji 
wojewódzkiego i rejonowego stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej. 

2. Właściwy do wzywania pomocy sił i środków wykazanych w zestawieniu jest dyspozytor rejonowego stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 

z dnia 6 sierpnia 1992 r. 

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na restrukturyzację rolnictwa i jego otoczenia oraz na 
częściowe sfinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych w 1992 r. na zaopatrzenie wsi w wodę 

i poprawę gospodarki wodno-ściekowej. 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy budżetowej na rok 
1992 z dnia 5 czerwca 1992 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 229) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Dotacje wymienione wart. 6 ust. 2 ustawy budże
towej na rok 1992 z dnia 5 czerwca 1992 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 
229) przeznacza się na: 

1) uzupełnienie środków na restrukturyzację rolnictwa i je
go otoczenia, 

2) częściowe sfinansowanie nakładów inwestycyjnych 
poniesionych w 1992 r. na zaopatrzenie wsi w wodę 
i poprawę gospodarki wodno-ściekowej. 

§ 2. Środki budżetowe, o których mowa w § 1 pkt 1, są 
wykorzystywane na pomoc w finansowaniu: 

1) modernizacji, rozwoju i restrukturyzacj i gospodarstw 
rolnych, 

2) przedsięwzięć umożliwiających integrację organizacji 
hodowli roślin i produkcji nasiennej oraz restrukturyza 
cję stacji hodowli roślin, 

3) przedsięwzięć umożliwiających utrzymanie stad zarodo
wych zwierząt gospodarskich i restrukturyzację jedno-

stek hodowli zwierząt o szczególnym znaczeniu dla 
hodowli, 

4) rozwoju infrastruktury techniczno-produkcyjnej wsi, 

5) zakupu środków plonotwórczych, 

6) rozwoju i restrukturyzacji mleczarstwa, 

7) rozwoju i restrukturyzacji przemysłu spożywczego, pa
szowego i utylizacyjnego (z wyjątkiem produkcji wyro
bów alkoholowych, tytoniowych i piwa), 

8) innych kierunków modernizacji i restrukturyzacji rolnict
wa i jego otoczenia. 

§ 3. Pomoc wymieniona w § 2 jest udzielana: 

1) za pośrednictwem Funduszu Restrukturyzacji i Oddłu
żenia Rolnictwa, o którym mowa w rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1992 r. w sprawie 
zasad funkcjonowania oraz źródeł zasilania Funduszu 
Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa (Dz. U. Nr 49, 
poz. 222), na którego rzecz Minister Rolnictwa i Gos
podarki Żywnościowej przekazuje środki zwiększające 
dochody tego Funduszu, 

-

..-



-

-,. 
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2) za pośrednictwem banków w formie pożyczek na finan
sowanie celów wymienionych w § 2 pkt 2,3 i 8, 

3) w formie dotacj i na dofinansowanie celów wymienio
nych w § 2 pkt 2--4 i 8. 

§ 4. 1. Zasady udzielania pożyczek, o których mowa 
w § 3 pkt 2, oraz kontroli ich wykorzystania określają umowy 
zawierane przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnoś
ciowej z bankami. 

2. Decyzje w sprawie przyznania pożyczek i dotacji 
podejmuje Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej . 

§ 5. 1. Środki finansowe w formie dotacj i na cele, 
o których mowa w § 1 pkt 2, są przeznaczone na wspomaga
nie inwestycji kontynuowanych, z tym że: 

1) dotacja nie może przekroczyć wielkości środków wydat
kowanych na inwestycje z innych źródeł (środków 
samorządów, rolników, fundacj i itp.) w roku 1992, 

2) dotowana inwestycja powinna być zakończona do dnia 
31 grudnia 1992 r., a w uzasadnionych gospodarczo 
przypadkach - do dnia 30 czerwca 1993 r., 

3) dotacja nie może być wykorzystana na inwestycje wo
dociągowe wynikające ze szkód górniczych. 

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie ma 
zastosowania do regionów dotkniętych suszą . 

§ 6. 1. Izby skarbowe dokonują kontroli prawidłowości 
wykorzystania pomocy udzielonej w formie dotacji. 

2. Nadzór nad realizacją inwestycji w zakresie zaopa
trzenia wsi w wodę i poprawy gospodarki wodno-ściekowej 
przy udziale środków, o których mowa w § 5, sprawuje 
wojewoda. 

3. Wojewoda złoży Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej w terminie do dnia 31 styczn ia 1993 r. 
sprawozdanie z wykorzystania dotacji. 

4. W razie stwierdzenia przez izby skarbowe wykorzys
tania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, dotacja podlega 
zwrotowi, wraz z należnymi ustawowymi odsetkami za okres 
od dnia przyznania do dnia zwrotu, na rachunek bieżący: 

1) wydatków właściwej częśc i budżetu państwa, jeżeli 
zwrot nastąp i w roku, w którym dotacja została przy
znana, 

2) dochodów budżetu państwa we właściwym urzędzie 
skarbowym, j eżeli zwrot nastąpi po roku, w którym 
dotacja została przyznana. 

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

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: G. Janowski 

Uwaga P.T. Prenumeratorzy Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 
Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów uprzejmie informuje, że ukazał się 

SKOROWIDZ 

PRZEPISÓW 

PRAWNYCH 

1918-1992 

obejmujący obowiązujące akty prawne 
ogłoszone w Dzienniku Ustaw 

Cena 1 egzemplarza wynosi 90000 zł. 

Zainteresowani tym wydawnictwem mogą je nabyć : 

na terenie kraju i w Warszawie: 

- w punktach sprzedaży Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego. 

i Monitorze Polskim 
według stanu prawnego 
na dzień 1 lipca 1992 r. 

Zamówienia należy kierować pod adresem Wydziału Wydawnictw URM, ul. Powsińska 69/71, 00-979 Warszawa, 
przelewem lub przekazem pocztowym na konto Wydziału w BPH w Krakowie, XVI OjW-wa, nr 320010-1717-139.11, 
z zaznaczeniem "Skorowidz przepisów prawnych 1918-1992". 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zglaszać należy na piśmie do Wydzialu Wydawnictw Urzędu Rady Min,istrów. ul. Powsińska 69/11 , 00-979 Warszawa, P-1, 
niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. 

o wszelkich zmianach nazwy prenumeratora lub adresu prosimy niezwłocznie informować na piśmie Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów. 
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