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Dziennik Ustaw Nr 113

Uchwała Sejmu o rozwiązaniu sejmiku samorządOwego
nie podlega zaskarżeniu.
Przewodniczący : A. Zoli

wiązaniem

6.

Rozstrzygnięcia

Sędziowie : Z.

jego organów. Uprawnienie Prezesa Rady
Ministrów do wyznaczania osoby pełniącej funkcję rozw i ązanych organów nie ma zastosowania.
5.

Poz. 551

2032

bec sejmiku
zaskarżaniu

nadzorcze Prezesa Rady Ministrów woi jego organów podlegają
do sądu administracyjnego.

Prezes

samorządowego

Trybunału

Konstytucyjnego,

Czeszejko-Sochacki. T. Dybowski, L. Garlicki,
S. Jaworski, K. Kolasiński, W. Łączkowski, F. Rymarz, W.
Sokolewicz, J. Trzciński, B. Wierzbowski, J. Zakrzewska,

DO PRENUMERATORÓW WYDAWNICTW
URZĘDU RADY MINISTRÓW
SZANOWNI PAŃSTWO
Uprzejmie informujemy, że przyjmujemy wpłaty na prenumeratę wydawnictw promulgacyjnych na rok 1995.
Przyjmujemy

wpłaty

tylko na

prenumeratę roczną,

nie prowadzimy prenumeraty kwartalnej i

półrocznej.

Cena prenumeraty na rok 1995 wynosi :

Dziennika Ustaw
Monitora Polskiego
Monitora Polskiego "B"

zł

2400000
750000
1900000

zł

1 250000

zł

370000

zł

150000

zł

zł

(zawierającego

sprawozdania finansowe spółek
akcyjnych i innych podmiotów gospodarczych)

Orzecznictwa
(Zbiór

Sądu Najwyższego (dwutygodnik)

Urzędowy)

Biuletynu Rady Legislacyjnej (kwartalnik)
Dziennika Urzędowego Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej

Aby ułatw i ć dokonanie wpłat, wyślemy Państwu druki "wpłata - zamówienie", które będą dołączone do bieżących
numerów Dziennika Ustaw.
Bardzo prosimy o dokładne wypełnienie druku, gdyż tylko pełne dane umożliwią nam zrealizowanie Państwa
zamówien ia. Oprócz adresu i numeru kodu prosimy podać numer identyfikacyjny (nadany dotychczasowym prenumeratorom) oraz - liczbę zamawianych egzemplarzy.
Wpłaty na drukach-, które nie będą zawierały dokładnych danych, nie będą realizowane do czasu uzupełnienia przez
Państwo tych danych.
Zamawiający prenumeratę dla kilku odbiorców proszeni są o dołączenie rozdzielników zawierających nazwę, numer identyfikacyjny,
dokładny adres wysyłkowy każdego odbiorcy oraz liczbę zamawianych egzemplarzy.
Jeżeli płatnik nie jest odb i orcą prenumeraty, prosimy zaznaczyć to na druku, podając dokładny adres i numery identyfikacyjne zarówno
płatnika, jak i odbiorcy.
Nowi prenumeratorzy mogą otrzymać druki " wpłata - zamówienie" po zgłoszeniu zapotrzebowania do Wydz i ału Wydawnictw
i Poligrafii. W przypadku nieotrzymania druku "wpłata - zamówienie" , prosimy o dokonanie wp/aty na innym dowodzie lub przekazie
pocztowym na konto Wydziału Wydawnictw i Poligrafii w Banku Przemysłowo-Handlowym S.A., XVI Oddział w Warszawie
- nr 320010-1717-139.11. podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, tzn . takie jak w przypadku stałych prenumeratorów (podane
wyżej). _
Płatnicy podatku VAT są proszeni o wypełnienie oświadczenia na druku " wp/ata - zamówienie" .
Termin przyjmowania wpłat na prenumeratę 1995 r. upływa z dniem 31 października 1994 r. Uprzejmie prosimy o nieprzekraczanie
terminu, gdyż spowoduje to opóźnien i e wysyłki naszych wydawnictw.
UWAGA
Załączniki do Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego. w których są ogłaszane m .in. obszerne akty prawne z dziedziny
stosunków międzynarodowych. są oddzielnymi wydawnictwami. nie są objęte prenumeratą i będą wysyłane wyłącznie
na indywidualne zamówienia.

(Informacje o ukazaniu

się załączników będą

zamieszczane na ostatnich stronach Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego)

Wszelkich informacji o prenumeracie, sprzedaży pojedynczych egzemplarzy oraz
archiwalnych udziela Wydział Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego
Warszawa. ul. Powsińska 69/ 71, tel. 694-67-50. 694-67-03. fax (2) 694-62-06.
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