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wych, gmin i organów, które te gospodarstwa lub 
zakłady powołały, oraz usługi św iadczone wzajem 
nie przez gospodarstwa pomocnicze i zakład~ bu ~ 
dżetowe posiadające wspólny organ załozyclelskl 
(rządowy lub samorządowy) , " ; 

8) w § 54 w ust. 1 w pkt 1 lit. b) i c) otrzymują brzmienie: 

" b) geodezyjnych, mierniczych i dokumentacyjnych, 

c) projektowania budowlanego, technologicznego 
i urbanistycznego," ; 

9) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie: 

" Wykaz towarów i usług , których sprzedaż upOWażn ia 
do wystawiania faktur VAT wszystkim n<>b~,."com 
• ..... _ _ . _ • • , ~ .. G'~II I:m::rurycznej i cieplnej (SWW 03) . 
2. Dostawy gazu przewodowego (SWW 0222) . 
3. Świadczenie usług telekomun ikacyjnych i radioko

mun ikacyjnych . 
4. Dostawa wody z sieci i beczkowozami. 
5. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków."; 

10) w załączniku nr 2 nagłówek tabeli oraz poz. 18 otrzymują 
brzmienie: 

Symbol Syste-
Nazwa towaru (grupy towarów) "Poz. matycznego 

wykazu wyrobów 

18 Roboty czerpalne, podwodne 
i ratownictwo morskie" 

§ 2. Klasyfikacja usług, wprowadzona zarządzeniem 
nr 47 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 
grudnia 1993 r. w sprawie Klasyfikacj i wyrobów i usług 
(Dz. Urz. Głównego Urzędu Statystycznego Nr 24, poz. 132 
i z 1994 r. Nr 5, poz. 52), nie powoduje zmian w zakresie 
przedmiotu opodatkowania wymien ionego w § 1 pkt 2 
i 4-10 rozporządzenia . 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życ ie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia , z tym że § 1 pkt 2 i 4-10 obowiązuje od 
dnia 1 kwietnia 1995 r. 

Minister Finansów: G. W. K%dko 

213 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 31 marca 1995 r. 

w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne. 

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dn ia 1 grudnia 
1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych (Dz. U. 
z 1995 r. Nr 4, poz. 17) zarządza się, co następuje : 

§ 1. Finansowanie wydatków na zasiłki rodzinne i pielę
gnacyjne odbywa się na zasadach określonych w przepisach 
Prawa budżetowego oraz w przepisach wykonawczych 
określających zasady, tryb i terminy opracowywania materia
łów do projektu budżetu państwa na dany rok, zasady i tryb 
wykonywania budżetu państwa oraz zasady i terminy sporzą
dzania sprawozdawczości budżetowej , z uwzględn ieniem 
przepisów niniejszego rozporządzen ia . 

§ 2. 1. Środkami budżetowymi na zasiłki rodzinne i pie
lęgnacyjne dysponują : 

1) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - w za
kresie dotyczącym osób podlegających ubezpieczeniu 
społecznemu roln ików oraz osób pobierających emery
tury lub renty wypłacane przez Kasę, 

2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w zakresie doty
czącym zarejestrowanych bezrobotnych, osób podlega
jących ubezpieczeniu społecznemu pracowników, 
ubezpieczonych innych niż rolnicy, osób pobierających 

emerytury i renty wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych i kolejowe organy rentowe oraz żołnierzy 
i funkcjonariuszy nie wymien ionych w pkt 3- 5, 

3) Ministerstwo Obrony Narodowej - w zakresie dotyczą
cym żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową 

i osób odbywających służbę zastępczą w jednostkach 
budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz 
osób pobierających emerytury i renty wypłacane przez 
wojskowe organy emerytalne, 

4) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - w zakresie doty
czącym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państ-

wa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej , 
żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową i osób 
odbywających służbę zastępczą w jednostkach budże
towych M inisterstwa Spraw Wewnętr;znych oraz osób 
pobierających emerytury i renty wypłacane przez właś
ciwe dla tych służb organy emerytalne, 

5) Ministerstwo Sprawiedl iwości - w zakresie dotyczą 
cym funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz osób po
bierających emerytury i renty wypłacane przez właśc iwy 
dla tych funkcjonariuszy organ emerytalny, 

6) wojewodowie - w zakres ie dotyczącym pozostałych 
osób uprawnionych do zasiłków rodzinnych i pielęg
nacyjnych, nie wymienionych w pkt 1- 5. 

2. Dysponenci, o których mowa w ust. 1 pkt 1- 5, mogą 
ustanow ić dysponentów drugiego i trzeciego stopnia spo
śród jednostek im podległych . 

§ 3. 1. Środki pieniężne na wypłatę zasiłków rodzin 
nych i pielęgnacyjnych Minister Finansów przekazuje dys
ponentom głównym w terminach zapewniających bieżącą 
wypłatę zasiłków . 

2. Środki , o których mowa w ust. 1, obejmują koszty 
ustalania uprawnień , wypłaty oraz dochodzen ia n ienależnie 
pobranych zasiłków rodzinnych i p ielęgnacyjnych ponoszo
ne przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego oraz przez gminy. 

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w przypadku 
zasiłków wypłacanych z zal iczeniem na poczet należnych 
składek na ubezpieczenie społeczne - otrzymuje środki, 
o których mo'wa w ust. 1 i 2, w miesiącu , w którym następuje 
rozliczenie składek. 

§ 4. Wojewodowie przekazują gminom środk i na wy
płatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz na koszty 
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ustalan ia uprawnień , wypłaty i dochodzenia n i enależnie 

pobranych zasiłków - w formie dotacj i celowej na zadania 
zlecone z zakresu administracj i rządowej - w terminach 
zapewniających b ieżącą wypłatę zas iłków . 

§ 5. 1. Gmina składa wojewodzie raz na kwartał, w ter 
minie do 15 dn ia mies iąca poprzedzającego dany kwartał, 

informację o planowanej na okres tego kwartału liczbie 
zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, sporządzoną według 
wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia , 

z zastrzeżeniem § 7. 

2. Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, 
wojewoda - w ramach planowanej dotacji - ustala i prze
kazuje środki na realizację zleconego gminie zadania 
z uwzględnieniem zmian wysokOści zasiłków w wyniku ich 
waloryzacji oraz zmian liczby zasiłków . 

3. Gmina prowadzi bieżącą ewidencję wypłacanych 

zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. 

§ 6. 1. Gmina przedstawia wojewodzie kwartalną infor
mację o wykorzystaniu dotacji , w terminie do 15 dnia 
miesiąca następującego po upływie danego kwartału , wed
ług wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia . 

2. Różnica m iędzy łączną sumą wydatków a otrzymaną 

Pieczęć gminy 

dotacją jest uwzględniana przy przekazywaniu gminom środ
kó"" na następny okres. 

3. Wojewoda przekazuje Min istrowi Pracy i Pol ityki 
S~c!alnej zbiorczą informację o wykorzystaniu dotacji w ter
minie do 25 dnia miesiąca następującego po upływie danego 
kwartału . 

4. Minister Pracy i Polityki Socjalnej przekazuje M~ nist

rowi Finansów zbiorcze zestawien ie informacji o wykorzys
taniu dotacji według województw - w terminie do 10 dnia 
drugiego miesiąca następującego po upływie danego kwar
t"łu . 

§ 7. W 1995 r. : 

1) gminy przedkładają wojewodom informacje o planowa
nej na dany miesiąc liczbie zasiłków, w terminie do 15 
dnia poprzedniego miesiąca, 

2) wojewodowie - na podstawie informacji, o której 
mowa w pkt 1, ustalają i przekazują gminom środki na 
real izację zleconego zadania . 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia, przy czym § 1-4 i 6 mają zastosowan ie od dnia 1 marca 
1995 r. 

Minister Finansów: G. W. K%dko 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Fi
nansów z dnia 31 marca 1995 r. (poz. 
213) 

Załącznik nr 1 

INFORMACJA 

o planowanej liczbie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych 

na okres . .. .. . .. ... .. .. . . . 

1. Przeciętna miesięczna liczba zasiłków rodzinnych 

2. Przeciętna m iesięczna liczba zasiłków p ielęgnacyjnych 

3. Przeciętna miesięczna liczba rodzin otrzymujących zas iłki rodzinne 

4. Kwota dotacji na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz koszty ustalania 
uprawnień, wypłaty i dochodzenia n i enależnie pobranych zasiłków (w zł) 

Sporządz ił : 

( imię i nazwisko) 

..... . .... .... . . ... dnia . . . . . ..... . . .. ..... .... . .. .. .... .. . .... .... .. . ..... . .. . . 
(kierownik jednostki sporządzającej informację) 
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Pieczęć jednostki 
sporządzającej informację 

Załącznik nr 2 

INFORMACJA 

o wykorzystaniu dotacji celowej na sfinansowanie wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych 

za okres od początku roku do końca ............ . ....... kwartału 199 ..... r. 

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie*) 

1 2 3 

1 Suma wypłaconych zasiłków rodzinnych (w zł) 
2 Suma wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych (w zł) 
3 Wydatki związane z ustalaniem uprawnień , wypłatą i dochodzeniem nienależnie pobranych 

zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych (w zł) 
4 Łączna suma wydatków [1 + 2 + 3] (w zł) 
5 Dotacja otrzymana (w zł) 
6 Różnica [4-5] (w zł) 
7 Przeciętna miesięczna liczba wypłaconych zasiłków rodzinnych 
8 Przeciętna miesięczna liczba wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych 
9 Przeciętna miesięczna liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne 

*J Z dokładnością do dwóch znaków po przecinku 

Sporządził: 

(im ię i nazwisko) (kierownik jednostki sporządzającej informację) 

.... . ... . ... . ........... . dnia . .. .. .. . . . . . 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 6 kwietnia 1995 r. 

w sprawie ochrony gatunkowej roślin. 

Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 
1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 
1992 r. Nr 54, poz. 254 i z 1994 r. Nr 89, poz. 415) zarządza 
się, co następuje : 

§ 1. Uznaje się za podlegające ochronie ścisłej następu
jące dziko występujące gatunki roślin: 

drzewa: 

1) cis pospolity (Taxus baccata), 

2) limba (Pinus cembra), 

3) brzoza ojcowska (Betula oycoviensis), 

4) jarząb szwedzki (SQrbus intermedia) i jarząb brekinia 
(Sorbus torminalis), 

krzewy i krzewinki: 

5) kosodrzewina (Pinus mughus = Pinus mugo), 

6) sosna błotna (Pinus uliginosa = Pinus mugo sub
species rotundata), 

7) brzoza niska (Betu la humilis) i brzoza karłowata (Betu
la nana), 

8) woskownica europejska (Myrica gale) , 

9) wierzba borówkolistna (Salix myrtilloides) i wierzba 
lapońska (Salix Lapponum = Sal ix lapponum), 

10) malina moroszka (Rubus chamaemorus), 

11) wiśnia karłowata (Cerasus fruticosa = Prunus frutico 
sa), 

12) szczodrzeniec zmienny (Cytisus albus = Chamaecyti
sus albus), 

13) wawrzynek wilcze łyko (Daphne mezereum) i waw
rzynek główkowy (Daphne cneorum) , 

14) rokitnik zwyczajny (Hippophae rhamnoides = Hip
pophae rhamnoides), 

15) kłokoczka południowa (Staphylea pinnata), 

16) bluszcz pospolity (Hedera helix), 




