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Poz.: 

USTAWA 

159 - z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o referendum gminnym 993 

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW: 

160 - z dnia 29 marca 1996 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych zbóż 994 

161 - z dnia 29 marca 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz 
niektórych towarów pochodzących z Republiki Słowenii 995 

ROZPORZĄDZENIA : 

162 - Ministra Finansów z dnia 19 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfi-
kacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów 1019 

163 - Ministra Finansów z dnia 22 marca 1996 r. w sprawie określenia przypadków dopuszczal
ności zawierania umów ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń nie posiadającym zezwo
lenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej 1020 

164 - M inistra Finansów z dnia 26 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
zasad reasekuracji ryzyk ubezpieczeniowych za granicą 1021 

165 - Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 1996 r. w sprawie ekwiwalentu konserwacyj
nego oraz równoważn i ka mieszkan iowego, przysługujących osobom uprawnionym do 
osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych 1021 
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USTAWA 

z dnia 2 lutego 1996 r. 

o zmianie ustawy o referendum gminnym. 

Art. 1. ,W ustawie z dnia 11 października 1991 r. 
o referendum gminnym (Dz. U. Nr 110, poz. 473 
i z 1995 r. Nr 124, poz. 601) wprowadza się następują
ce zmiany: 

1) wart. 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Obwodowe komisje powołuje: 

1) komisja terytorialna - w sprawie dotyczą
cej samoopodatkowania mieszkańców na 

cele publiczne lub w innej sprawie ważnej 
dla gminy, 

2) wojewódzki komisarz wyborczy - w spra
wie odwołania rady gminy przed upływem 
kadencji."; 

2) art. 40 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 40. 1. Podanie do wiadomości publicznej, 
w trybie art. 36 ust. 1, wyników refe-
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rendum rozstrzygających o odwołaniu 
rady gminy przed upływem kadencji 
oznacza zakończenie działalności rady 
i - z mocy prawa - zarządu gminy. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 Pre
zes Rady Ministrów niezwłocznie wy
znacza osobę, która pełni funkcję orga
nów gminy do czasu wyboru nowych 
organów gminy, oraz zarządza, z za
strzeżeniem ust. 3, wybory przedtermi
nowe do rady gminy. 

3. W razie wniesienia protestu przeciwko 
ważności referendum w sprawie odwo
łania rady gminy przed upływem ka
dencji, do czasu rozstrzygnięcia sprawy 
w trybie art. 38, nie zarządza się wybo
rów przedterminowych." 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia . 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 29 marca 1996 r. 

w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych zbóż. 

Na podstawie art. 4 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 28 
grudnia 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 następuje: 

§ 1. Do dnia 30 czerwca 1996 r. zawiesza się pobie
ranie ceł określonych w taryfie celnej stanowiącej za
łącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 
grudnia 1995 r. w sprawie ceł na towary przywożone 
z zagranicy (Dz. U. Nr 151, poz. 737): 

1) w odniesieniu do towarów wymienionych w załącz
niku nr 1 do niniejszego rozporządzenia, w wyso
kości określonej w tym załączniku, 

2) w odniesieniu do towarów wymienionych w załącz
niku nr 2 do niniejszego rozporządzenia, w wyso
kości określonej w tym załączniku. 

§ 2. Stawki celne zawieszone, wymienione w ko
lumnach UE, EFTA, Czechy i Słowacja, Węgry oraz Sło
wenia, stosuje się po udokumentowaniu pochodzenia 
towaru zgodnie z wymogami i kryteriami określonymi 
w wiążących Polskę umowach międzynarodowych do
tyczących tworzenia stref wolnego handlu. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w ży
cie z dniem 1 maja 1996 r. 

Prezes Rady Ministrów: W Cimoszewicz 

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 29 marca 1996 r. (poz. 160) 

Załącznik nr 1 

WYKAZ TOWARÓW, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH ZAWIESZA SIĘ POBIERANIE CEŁ 

Zawieszenie sta-
wek celnych: auto-

nomicznej, kon-
Zawieszenie obniżonych stawek celnych 

Kod PCN Wyszczególnienie wencyjnej (podsta-
wowej), preferen- Czechy i 
cyjnej DEV i prefe- UE EFTA 

Słowacja 
Węgry Słowenia 

rencyjnej LDC 

1001 Pszenica i mieszanka żyta z pszenicą: 
100190 - Pozostałe: 
10019010 O - - Orkisz do siewu O O O O O O 

- - Pozostały orkisz, pszenica zwykła 
i mieszanka żyta z pszenicą: 

1001 9091 - - - Ziarno pszenicy zwykłej i mie- l I 

szanki żyta z pszenicą: 


