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ków o udzielenie koncesji oraz spełniać inne wymogi, 
o których mowa w § 6. 

§ 8. 1. Okres między ogłoszeniem przetargu a terminem 
składania ofert nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. 

2. Okres między terminem składania ofert a terminem 
zakończenia przetargu nie może być dłuższy niż kolejne 
6 miesięcy. 

§ 9. W celu przeprowadzenia przetargu organ koncesyj
ny powołuje komisję przetargową w składzie co najmniej 
3 osób. 

§ 10. Przetarg rozpoczyna się w mieJscu terminie 
wskazanym w obwieszczeniu o przetargu . 

§ 11. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. 

§ 12. 1. W części jawnej przetargu komisja przetar
gowa w obecności oferentów lub ich pełnomocników: 

1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz licz
bę otrzymanych ofert, 

2) otwiera koperty z ofertami i określa, które z ofert speł
niają warunki przetargu, 

3) przyjmuje do protokołu zgłoszone przez oferentów wy
jaśnienia lub oświadczenia. 

2. Obecność oferentów lub ich pełnomocników w czę
ści jawnej przetargu nie jest obowiązkowa. 

3. Komisja przetargowa odrzuca oferty nie odpowiada
jące warunkom przetargu lub zgłoszone po wyznaczonym 
terminie. 

§ 13. W części niejawnej przetargu komisja przetar
gowa: 

1) wybiera najkorzystniejsze oferty albo 

2) ustala, że żadna z ofert nie została przyjęta . 
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§ 14. 1. Jeżeli wybranych zostało kilka ofert, o których 
mowa w § 13 pkt 1, komisja przetargowa zarządza dodat
kowy przetarg. 

2. W celu przeprowadzenia dodatkowego przetargu 
komisja przetargowa zawiadamia oferentów o terminie prze
targu oraz może ich zapoznać z ofertami konkurentów. 
W czasie dodatkowego przetargu oferenci składają propozy
cje, na których podstawie komisja przetargowa dokonuje 
wyboru oferentów. 

3. W przypadku prawidłowego zawiadomienia oferen
tówo dodatkowym przetargu, nieobecność jednego lub kilku 
z nich nie wstrzymuje przeprowadzenia przetargu . 

§ 15. Z przebiegu przetargu sporządza się protokół, 

który powinien zawierać: 

1) oznaczenie miejsca i czasu przetargu, 

2) imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg, 

3) liczbę zgłoszonych ofert, 

4) wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom prze
targu lub z innych przyczyn odrzuconych, wraz z uzasad
nieniem, 

5) wnioski i oświadczenia osób obecnych przy prze-
targu, 

6) wskazanie najkorzystniejszych ofert, 

7) wzmiankę o odczytaniu protokołu , 

8) podpisy osób prowadzących przetarg. 

§ 16. Komisja przetargowa niezwłocznie zawiadamia 
oferentów o zakończeniu przetargu i jego wyniku. 

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: J. Olszewski 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 28 lutego 1992 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych 
przychodów i rozchodów. 

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 
1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 4, poz. 18, Nr 34, 
poz. 150, Nr 94, poz. 421 , Nr 1 07, poz. 464 i Nr 11 O, poz. 475 
oraz z 1992 r. Nr 21 , poz. 85) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 18 kwietnia 1991 r. w sprawie klasyfika
cji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przy
chodów i rozchodów (Dz. U. Nr 39, poz. 169, Nr 60, poz. 
257, Nr 69, poz. 297 i Nr 81 , poz. 356) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w rozdziale I. Klasyfikacja resortowa (części) : 

a) skreśla się część ,,57. Agencja do Spraw Inwestycji 
Zagranicznych", 

b) dodaje się części 04, 07 i 51 w brzmieniu: 
,,04. Naczelny Sąd Administracyjny 
07. Rzecznik Praw Obywatelskich 
51. Główny Urząd Ceł"; 

2) w rozdziale III. Klasyfikacja rozdziałów: 
a) w dziale 31 - Budownictwo dodaje się rozdział 

3611 w brzmieniu: 
,,3611 Ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartogra

ficznej", 
b) w dziale 40 - Rolnictwo: 

- skreśla się rozdział 4012, 
- rozdziały 4001 , 4011, 4406 4407 otrzymują 

brzmienie: 
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,,4001 Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnict
wie 

4011 Wojewódzkie zarządy melioracji i urzą
dzeń wodnych 

4406 Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 
4407 Usługi geodezyjne", 

- dodaje się rozdziały 4408, 4409 i 4410 w brzmie
niu: 
,,4408 Chemizacja rolnictwa 
4409 Spółki wodne 
4410 Finansowanie innych zadań", 

c) w dziale 50 - Transport dodaje się rozdział 5233 
w brzmieniu: 
,,5233 Biuro Hydrograficzne RP", 

d) w dziale 59 - Łączność skreśla się rozdział 5921, 
e) w dziale 66 - Różne usługi materialne rozdział 6811 

otrzymuje brzmienie: 
,,6811 Państwowa Inspekcja Ochrony Środowis

ka", 

f) w dziale 86 - Opieka społeczna dodaje się rozdziały 
8693 i 8694 w brzmieniu: 
,,8693 Państwowy Fundusz Kombatantów 
8694 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie

pełnosprawnych" , 
g) w dziale 90 - Dochody od osób prawnych i od osób 

fizycznych: 
- w rozdziale 9013 po wyrazie "rolnego" stawia 

się przecinek oraz dodaje wyrazy "podatku leś
nego", 

- rozdział 9016 otrzymuje brzmienie: 
,,9016 Wpływy od banków", 

h) w dziale 91 - Administracja państwowa i samo
rządowa: 

- skreśla się rozdział 911 2, 
- dodaje się rozdziały 911 5, 9133 i 9141 w brzmie-

niu: 
,,9115 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 
9133 Urzędy kontroli skarbowej 
9141 Biura wyborcze", 

i) w dziale 92 - Wymiar sprawiedliwości i prokuratura 
skreśla się rozdział 9217, 

j) w dziale 94 - Finanse: 
- rozdziały 9411-9418 i 9491 otrzymują brzmie

nie: 
,,9411 Dopłaty do odsetek od kredytów na cele 

rolne 
9412 Spłata odsetek od kredytów na inwestycje 

centralne 
9413 Uzupełnienie funduszy statutowych ban

ków 

9414 Dopłata do odsetek od kredytów na zakup 
samochodów i wózków dla inwalidów. 

9415 Wykup rachunków clearingowych i róż
nice koeficjentowe 

9416 Gwarancje i poręczenia dla banków krajo
wych 

9417 Umorzenie kredytów mieszkaniowych 
9418 Refundacja premii gwarancyjnych od 

wkładów mieszkaniowych 
9491 Obsługa długu krajowego", 

- dodaje się rozdziały 9419 i 9420 w brzmieniu: 
,,941 9 Premie za systematyczne oszczędzanie na 

mieszkaniowych książeczkach oszczęd
nościowych 

9420 Wykup odsetek od kredytów mieszkanio
wych", 

- w nazwie rozdziału 9492 skreśla się wyrazy ..i od 
kredytów", 

k) w dziale 95 - Ubezpieczenia społeczne skreśla się 
rozdziały 9593 i 9596; 

3) w rozdziale IV. Klasyfikacja paragrafów dochodów (z 
objaśnieniami): 

a) skreśla się paragraf 39; 
b) paragrafy 16, 38 i 53 otrzymują brzmienie: 

,,16 Podatek dochodowy od osób prawnych 
38 Wpływy ze składek na państwowe fundusze 

celowe 
53 Podatek leśny", 

c) dodaje się paragrafy 15 i 79 w brzmieniu: 
" 1 5 Podatek dochodowy od osób fizycznych 
79 Spłaty kredytów zagranicznych udzielonych"; 

4) w rozdziale V. Klasyfikacja paragrafów wydatków (z 
objaśnieniami): 

a) dodaje się paragraf 68 w brzmieniu: 
,,68 Odsetki od papierów wartościowych i kredytów 

finansujących dług krajowy", 
b) paragraf 46 otrzymuje brzmienie: 

,,46 Dotacje dla jednostek niepaństwowych na za
<;lania państwowe", 

c) w nazwie paragrafów 62 i 67 skreśla się wyraz 
,,(netto)" , 

d) w objaśnieniach występujących po paragrafie 77, po 
wyrazach "Pozostała działalność" dodaje się wyrazy 
"a w zakresie inwestycji melioracyjnych w rozdziale 
4406 Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych" . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia i ma zastosowanie do klasyfikacji dochodów i wydatków 
budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów za okres 
od dnia 1 stycznia 1992 r. 

Minister Finansów: wz. J. Zdrzalka 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 3 marca 1992 r. 

w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych. 

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 
1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 4, poz. 18, Nr 34, 

poz. 150, Nr 94, poz. 421, Nr 107, poz. 464 i Nr 11 O, poz. 475 
oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85) zarządza się, co następuje: 


