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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW

z dnia 7 grudnia 1994 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.
4. Fundusz poręczeń kredytowych jest przeznaczony
na zabezpieczenie spłaty kredytów udzielonych
przez banki małym i średnim przedsiębiorstwom
i poręczonych przez Bank, zgodnie z warunkami
i trybem określonymi przez Ministra Finansów,
w trybie przewidzianym w § 4 ust. 1.

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r.
- Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359, z 1993 r.
Nr 6, poz. 29, Nr 28, poz. 127 i Nr 134, poz. 646 oraz z 1994 r.
Nr 80, poz. 369) zarządza się, co następuje:
§ 1. W załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 marca 1993 r. w sprawie nadania statutu Bankowi
Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 23, poz. 96) § 32
otrzymuje brzmienie:

5. Inne fundusze specjalne tworzy
rządu Banku, zatwierdzoną przez

się uchwałą

Za-

Radę Nadzorczą.

może tworzyć fundusze specjalne.
6. Zasady tworzenia i wykorzystywania funduszy
2. Tworzy się fundusz poręczeń kredytowych.
specjalnych, o których m·owa w ust. 5, są uchwala3. Fundusz poręczeń kredytowych tworzą:
ne przez Zarząd Banku i zatwierdzane przez Radę
1) środki budżetu państwa przekazane Bankowi,
Nadzorczą · "
2) wpływy uzyskiwane z oprocentowania lokat
dokonywanych ze środków funduszu,
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni
3) kwoty odzyskane w drodze windykacji należ
.
od
dnia
ogłoszenia.
ności powstałych w związku z udzielonymi
przez Bank poręczeniami,
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4) inne źródła.

,,§ 32. 1. Bank
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW

z dnia 9 grudnia 1994 r.

w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia, ściąganych w postępowaniu
mandatowym, oraz organów właściwych w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych.
Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 28 lutego 1992 r.
o zmianie niektórych przepisów prawa karnego, prawa o wykroczeniach i o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.
Nr 24, poz. 101) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Organem właściwym w sprawach rozprowadza nia i rozliczania bloczków mandatowych jest właściwy
terytorialnie wojewoda.
2. Organ upoważniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, zwany dalej " organem upoważnio
nym", zaopatruje się nieodpłatnie w wykonane na zlecenie
Ministra Spraw Wewnętrznych bloczki mandatowe we właś
ciwym urzędzie wojewódzkim, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Straż Miejska zaopatruje się w bloczki mandatowe
odpłatn i e, według aktualnych cen stanowiących koszty wydrukowania tych bloczków.

§ 2. 1. Bloczki mandatowe są drukami ścisłego zarachowania i podlegają wpisowi do księgi druków ścisłego
zarachowania.
2. Ponumerowane bloczki mandatowe wydaje się na
podstawie zapotrzebowania złożonego w dwóch egzemplarzach przez organ upoważniony. Zapotrzebowanie sporzą
dza się oddzielnie na bloczki mandatowe mandatów karnych
gotówkowych i kredytowanych.

3. Na

każdym

egzemplarzu zapotrzebowania umieszcza
wydanych bloczków mandatowych, numerację początkową i końcową każdego bloczka, ich nominalną wartość, czytelne podpisy osoby wydają
cej i pobierającej bloczki mandatowe oraz miejscowość, datę
i pieczęć właściwego urzędu wojewódzkiego.
4. Jeden egzemplarz zapotrzebowania pozostawia się
w urzędzie wojewódzkim jako dowód rozchodu bloczków
mandatowych, a drugi otrzymuje organ upoważniony jako
dowód przychodu tych bloczków.
5. Na pierwszej stronie wszystkich wydanych bloczków
mandatowych umieszcza się pieczęć właściwego urzędu
wojewódzkiego.
się klauzulę stwierdzającą l i czbę

Urzędy wojewódzkie i urzędy gmin ewidencjonują
i należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze.
mandatu karnego, zgodnie z przepisami o zasadach prowa dzenia rachunkowości.

§ 3.

wpływy

§ 4. 1. Organ upoważniony, nie rzadziej niż raz vv miew trzech egzemplarzach zbiorczą informację
dotyczącą liczby otrzymanych i wykorzystanych bloczków
mandatowych oraz nałożonych i uiszczonych grzywien
i przedstawia ją wraz z grzbietami wykorzystanych bloczków
organowi, o którym mowa w § 1 ust. 1, w celu dokonania
rozliczenia.
siącu, sporządza

-
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§ 5. Rozliczenia z funkcjonariuszami (pracownikami)
grzywny w drodze mandatu karnego z wykorzystanych bloczków mandatowych i dokonanych wpłat
przeprowadza organ upoważniony.

2. Po dokonaniu rozliczenia i potwierdzenia zgodności
przedstawionej informacji:
1) piefwszy egzemplarz informacji pozostawia się w urzę
dzie wojewódzkim,
2) drugi egzemplarz przekazuje się organowi, który złożył

nakładającymi

§ 6.
1995 r.

informację ,

3) trzeci egzemplarz przekazuje
mowa w § 3.

się urzędom,

Poz. 663 i 664

2328

Rozporządzenie

wchodzi w

życie z dniem

1 stycznia

o których
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 1 grudnia 1994 r.
zmieniające rozporządzenie w

sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb
skarbowych.

§ 1. W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 20 czerwca 1991 r. w sprawie terytorialnego
zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb
skarbowych (Dz. U. Nr 56, poz. 241 i Nr 116, poz. 501 ,
z 1992 r. Nr 44, poz. 195, z 1993 r. Nr 69, poz. 334 i Nr 113,
poz. 497 oraz z 1994 r. Nr 26, poz. 92) wprowadza się
następujące zmiany:

Na podstawie art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 29 grudnia
1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach
skarbowych · (Dz. U. z 1994 r. Nr 106, poz. 511) oraz
w związku z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r.
o terenowych organach rządowej administracji ogólnej
(Dz. U. Nr 21, poz. 123 i z 1991 r. Nr 75, poz. 328) zarządza
się, co następuje :
1) w

części dotyczącej

województwa bielskiego lp. 23

zastępuje się

Nazwa i siedziba
skarbowego
2

Lp.

Terytorialny

urzędu

1
23

Pierwszy

23a

Drugi

2) w

Urząd

Urząd

Skarbowy w

Skarbowy w

części dotyczącej

Bielsku-Białej

część

45

Pierwszy

45a

Drugi

Urząd

Urząd

Skarbowy w

Skarbowy w

miasta

częstochowskiego

Częstochowie

Częstochowie

leżąca

na zachodnim brzegu rzeki

Białej

miasta leżąca na wschodnim brzegu rzeki Białej
miasto Szczyrk
gminy: Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilamowice, Wilkowice
Terytorialne zasięgi działania Pierwszego Urzędu Skarbowego
w Bielsku-Białej i Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku - Białej dzieli naturalna granica wyznaczona rzeką Białą.

lp. 45

zastępuje się

Terytorialny

urzędu

1

skarbowego

część

Nazwa i siedziba
skarbowego
2

Lp.

zasięg działania urzędu

3

Bielsku-Białej

województwa

lp. 23 i 23a w brzmieniu:

lp. 45 i 45a w brzmieniu :

zasięg działania urzędu

skarbowego

3
część

zachodnia miasta
gminy: Blachownia, Kamienica Polska, Konopiska, Mykanów,
Poczesna, Starcza

część wschodnia miasta
gminy: Dąbrowa Zielona, Gidie, Janów, Kłomnice, Koniecpol.
Kruszyna, Mstów, Olsztyn, Przyrów, Rędziny, Secemin, Żytno
Terytorialne zasięgi działania Pierwszego Urzędu Skarbowego
w Częstochowie i Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie dzieli granica wyznaczona ulicami: Al. Wojska Polskiego, Al.
Niepodległości. Al. Wolności, Al. T. Kościuszki, Armii Krajowej,
Kiedrzyńską, St. Kisielewskiego, Ludową od skrzyżowania z ul.
St. Kisielewskiego.
Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie.

