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§ 2. Traci moc rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie
określenia wielokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sferze produkcji materialnej, stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych (Dz. U.
Nr 18, poz. 75).

Poz. 666, 667 i 668

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w
stycznia 1996 r.

życie

z dniem 1

Wafęsa

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L.
Prezes Rady Ministrów: J. Oleksv

667
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 14 listopada 1995 r.

w sprawie ustanovvienia dodatkowego kontyngentu celnego na niektóre surowce
do produkcji kabli.
Na podstawie art . 9 pkt 2 oraz art. 4 ust . 5 pkt 1
ustawy z dnia 28 grudn ia 1989 r. - Prawo celne (Dz.
U . z 1994 r. Nr 71, poz . 312 oraz z 1995 r. Nr 85,
poz. 427 i Nr 87, poz . 434) zarządza się, co następu
je:

§

przywożone

z zagranicy

2. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje

się stawek celnych określonych w Ta ryfie celnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 72, poz. 357

i Nr 111, poz. 536) .
§ 1. Do dnia 31 grudnia 1995 r. ustanawia się do-

datkowy kontyngent celny wartościowy w wysokości
5000000 ECU na przywóz towarów wymienionych
w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia
się preferencyjne zerowe stawki celne.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w
14 dni od dnia ogłoszenia.

życie

po

upływie

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksv

Z a lącznik

do rozpo rządze nia Rady Ministrów z dnia 14 listo pada 1995 r. (poz.

667)

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ DODATKOWY KONTYNGENT CELNY
WARTOŚCIOWY
Pozycja
3901

Kod PCN

Wyszczegó lnienie

3901

Polimery etylenu, w fo rmach podstawowych:

3901 10

-

Polietylen o

3901 1090 O

-

-

gęstości poniżej

Wartość

(ECU)

0,94:

Pozostałe

5000000

668
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 listopada 1995 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz przedsię
państwowych podlegających przekształceniu w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, których akcje

biorstw

zostaną

wniesione do

Na podstawi e art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 r. o regulacji rynku cukru i przeksztatceniach
własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz. U.
Nr 98, poz. 473) zarządza się , co następuje:

Spółek

Cukrowych.

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14
marca 1995 r. w sprawie określenia jednoosobowych
spółek Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw pań
stwowych podlegających przekształceniu w jednooso-

Dziennik Ustaw Nr 136

-

2979

bowe spółki Skarbu Państwa, których akcje zostaną
wniesione do Spółek Cukrowych (Dz . U. Nr 34, poz.
165), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia dodaje się
pkt 48-52 w brzmieniu:
,,48) P.P. Cukrownia LEŚMIERZ z siedzibą w Le-

51) P.P. Cukrownie

niu,
50) P.P. Cukrownia WŁOSTÓW z siedzibą we Wło
stowie,

Toruńskie

z

siedzibą

w Toru -

niu,

52) P.P. Cukrownia

MAŁOSZYN

z

siedzibą

w Mal-

czycach ." ,
2) w załączniku nr 3 do roz . liJrZądzenia skreśla się
pkt 6,7, 12, 13 i 15.

śmierzu,

49) Cukrownia WIELUŃ P.P. z siedzibą w Wielu-

Poz. 668, 669 i 670

§ 2. Rozporządzenie wcho d7i w
14 dni od dnia ogłoszenia .

życie

po

upływie

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy

669
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 listopada 1995 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie określenia wypadków, w których wynagrodze,lia w gospodarce pozabudżetowej, szkołach wyższych i innych jednostkach prowadzących gospodarkę fina''lsową na zasadach określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym oraz jednostkach prowadzących gospoda rkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych mogą być wypłacane poza limitem.
Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia
w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 34, poz. 163) zarzą
dza się, co następuje:

,,13)

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
11 lipca 1995 r. w sprawie określenia wypadków,

w których wynagrodzenia w gospodarce pozabudże
towej, szkołach wyższych i innych jednostkach prowadzących gospodarkę finansową na zasadach określo
nych w ustawie o szkolnictwie wyższym oraz jednostkach prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych mogą być
wypłacane poza limitem (Dz. U. Nr 94, poz . 465), w § 1
dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

miesięcznego

dodatku kontrolerskiego przysłu
pracownikom Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych za przeprowadzone kontr9le, o którym mowa wart. 39 ust. 6 ustawy z dnia 2') listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu -ube .. pieczeń społecznych (Dz. U. z 1989 r. Nr 25, poz.
137 i Nr 74, poz 441, z 1990 r. Nr 36, poz. 203,
z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 104, poz. 450 i Nr 110,
poz. 474, z 1994 r. Nr 84, poz. 385 oraz z 1995 r.
Nr 4, poz. 17 i Nr 85, poz. 426), za okres od dnia
24 sierpnia 1995 r. do dnia 31 grudnia 1995 r."
gującego

§ 2. Rozporządzenie wchodz i w życie z dniem ogło

szenia z

mocą

od dnia 24 sierpnia 1995 r.
Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy

670
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 listopada 1995 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych.

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 15 ust. 3, art. 40 ust. 7
oraz art. 47 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60, z 1988 r. Nr 19, poz.
132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198,
z 1991 r. Nr 75, poz. 332, z 1993 r. Nr 47, poz. 212
z 1994 r. Nr 127, poz. 627) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24

stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektilrych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6,
poz. 33 i Nr 48, poz. 239) wprowadza się następujące
zmiany:

