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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 3 lutego 1992 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia. zmiany granic i ustalenia siedzib niektórych gmin 
w województwach: warszawskim. białostockim. bielskim. częstochowskim. katowickim. kieleckim. lesz
czyńskim. lubelskim. łomżyńskim. nowosądeckim, olsztyńskim. opolskim. ostrołęckim. pilskim; piotrkows
kim. poznańskim. skierniewickim. suwalskim. szczecińskim. tarnobrzeskim. toruńskim. włocławskim. zamoj-

skim i zielonogórskim oraz nadania niektórym gminom statusu miasta. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 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 i Nr 11 O, poz. 473) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 
1991 r. w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia 
siedzib niektórych gmin w województwach: warszawskim, 
białostockim, bielskim, częstochowskim, katowickim, kielec
kim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, 
olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, 
poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tar 
nobrzeskim, toruńskim, włocławskim, zamojskim i zielono-

górskim oraz nadania niektórym gminom statusu miasta 
(Dz. U. Nr 115, poz. 497) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 13 po wyrazach "Strzemieczne- Hieronimy" dodaje 
się wyrazy "Strzemieczne-Oleksy", 

2) § 17 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 17. W województwie skierniewickim zmienia się 

granice gminy Bolimów przez przyłączenie ob
rębu ewidencyjnego Łasieczniki o powierzchni 
650,03 ha z gminy Nieborów." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 stycznia 1992 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Olszewski 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 4 lutego 1992 r. 

w sprawie rodzajów stanowisk inspektorów kontroli skarbowej oraz wysokości trybu przyznawania 
dodatku skarbowego. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 
1991 r. o kontrol i skarbowej (Dz. U. Nr 100, poz. 442) 
zarządza się, co następuje : 

§ 1. 1. Ustala s i ę następujące rodzaje stanowisk in
spektorów kontroli skarbowej oraz określa wysokość dodat
ku skarbowego: 

Lp. Stanowisko Procent dodatku 
skarbowego 

1 Inspektor I stopnia 100-150 
2 Inspektor II stopnia 100-140 
3 Inspektor III stopnia 100-130 
4 Inspektor IV stopnia 100-120 

2. Stopnie inspektorom nadaje Generalny Inspektor 
Kontroli Skarbowej . 

3. Stawkę dodatku skarbowego na poszczególne ro
dzaje stanowisk inspektorów ustala: 

1) dla inspektorów w Ministerstwie Finansów oraz dyrek
torów i wicedyrektorów urzędów kontroli skarbowej 
- Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, 

2) dla inspektorów w urzędach kontroli skarbowej - dyre
ktor urzędu kontroli skarbowej. 

§ 2. 1. Dodatek skarbowy w wysokości okreś l on ej 
w § 1 ust. 1 przysługuje inspektorom kontroli skarbowej od, 
dnia powołania i wypłacany jest w okresach miesięcznych, 
w terminie ustalonym dla wypłaty wynagrodzeń . 

2. Podstawę naliczania dodatku skarbowego stanowi 
miesięczne wynagrodzenie otrzymywane przez inspektora 
kontroli skarbowej. 

§ 3. 1. Inspektorom kontroli skarbowej przysługuje 
dodatek skarbowy, jeżeli wykonują czynności kontrolne 
określone ustawą z dnia 28 września 1991 r. o kontroli 
skarbowej . 

2. Dodatek skarbowy przysługuje również inspek
torom na stanowiskach kierowniczych nadzorujących wy
konywanie czynności kontrolnych, o których mowa w 
ust. 1. 

3. Inspektorom kontroli skarbowej wykonującym czyn
ności zlecone inne niż określone w ust. 1 lub oddelegowa 
nym do innej pracy przysługuje dodatek skarbowy w dotych 
czasowym wymiarze. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lutego 
1992 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Olszewski 


