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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 29 stycznia 1996 r.
wejścia w życie Protokołu sporządzonego w Warszawie dnia 17 maja 1994 r., zmieniającego
Umowę między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Danii w sprawie zapobieże
nia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną w Kopenhadze

w sprawie

dnia 6 kwietnia 1976 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie
z artykułem IV Protokołu sporządzonego w Warszawie
dnia 17 maja 1994 r., zmieniającego Umowę między
Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem
Królestwa Danii w sprawie zapobieżenia podwójnemu
opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i

majątku, podpisaną w Kopenhadze dnia 6 kwietnia
1976 r., dokonane zostały przewidziane w tym artykule
notyfikacje i w związku z powyższym protokół wszedł
w życie dnia 13 stycznia 1995 r.

Minister Spraw Zagranicznych: O. Rosati
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 kwietnia 1996 r.

w sprawie wytycznych realizacji budżetu państwa w zakresie rozliczeń między budżetami wojewodów z tytułu zwrotu wydatków na refundację za leki dla osób uprawnionych, które zrealizowały receptę poza województwem, w którym zameldowane są na pobyt stały.
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia
1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz.
344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133,
poz. 685 oraz z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601
i Nr 132, poz. 640) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Wojewoda, dysponent środków budżeto
wych na refundację za leki dla osób uprawnionych,
o której mowa wart. 12a ustawy z dnia 27 września
1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422, z 1994 r. Nr 111, poz. 535
i z 1995 r. Nr 138, poz. 684), dokonuje zwrotu wydatków
z tytułu refundacji za leki dla osób uprawnionych, zameldowanych na pobyt stały na terenie jego województwa, które zrealizowały receptę w aptece poza terenem tego województwa.

cepcie symbolem województwa,
przez wojewodę, na rzecz którego
zwrot wydatków.

przedstawionego
budżetu następuje

2. Zbiorcze zestawienie recept, o którym mowa
w ust. 1, jest sporządzane za każdy miesiąc, zgodnie z
wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia,
i przekazywane nie później niż do końca następnego
miesiąca wojewodzie zobowiązanemu do dokonania
zwrotu wydatków, o którym mowa w § 1 ust. 1.
3. Zwrot wydatków, o którym mowa w § 1 ust. 1,
jest dokonywany przez wojewodę nie później niż w terminie 15 dni po otrzymaniu zbiorczego zestawienia recept, o którym mowa w ust. 1.
§ 3. Wpływy z tytułu zwrotu wydatków środków po-

2. Zwrot wydatków, o którym mowa w ust. 1,
puje na rzecz właściwego budżetu wojewody.

nastę

3. Zwrot wydatków, o którym mowa w ust. 1, nie
obejmuje odsetek naliczanych za opóżnienie w zapła
cie aptece należności z tytułu refundacji za leki dla osób
uprawnionych.
§ 2. 1. Zwrot wydatków, o którym mowa w § 1
ust. 1, dokonywany jest przez wojewodę na podstawie
zestawienia zbiorczego recept stanowiących podstawę
refundacji, opracowanego na podstawie sporządzo
nych przez apteki zestawień należności z tytułu refundacji za leki dla osób uprawnionych, z uwzględnieniem
podziału na województwa, zgodnie z wpisanym na re-

chodzących

z rozliczeń między budżetami wojewodów
przyjmowane będą na rachunki bieżące - subkonto
wydatków państwowych jednostek budżetowych
(urzędów wojewódzkich), niezależnie od okresu dokonania wydatków.
§ 4. Zwrot wydatków, o którym mowa w § 1 ust. 1,
za okres od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia wejścia w ży
cie rozporządzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia
wejścia w życie rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia .
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1290 Załącznik

do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1996 r. (poz. 242)

Wojewoda

Miejscowość,

data

(pieczęć)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE RECEPT NR ............ .
za okres od ............................. do ............................... .
zrealizowanych w aptekach na terenie województwa ................................. ..
przez osoby uprawnione, zameldowane na pobyt stały na terenie województwa ........................................ .
Lp.

Rodzaj recepty

1

MZPom-31

2

MZPom-32

3

MZPom-33

4

MZPom-34

5

MZPom -35

Kwota do refundacji w

Liczba recept

zł

Razem
Korekty za okresy

Ogółem

ubiegłe

kwota

Stosownie do § 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1996 r. w sprawie wytycznych realizacji budżetu państwa w zakresie rozliczeń między budżetami wojewodów z tytułu zwrotu wydatków na refundację za leki dla osób uprawnionych, które zrealizowały receptę poza województwem, w którym zameldowane
są na pobyt stały (Dz. U. Nr 54, poz. 242), kwotę .... .... (słownie ....................... ) należy przekazać na rachunek Urzędu Wojewódzkiego w ................... .
Data i podpis osoby

Akceptuję

do

sporządzającej

wypłaty

ze

Data i podpis wojewody
lub data, pieczęć i podpis
osoby upoważnionej

środków budżetowych

na

refundację

za leki dla uprawnionych.

Data i podpis wojewody
lub osoby upoważnionej
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z dnia 23 kwietnia 1996 r.
w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do budowy Systemu Gazociągów Tranzytowych.

Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 4 ust. 5 pkt 1 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 31 grudnia 1996 r. ostanawia się kontyngenty celne ilościowe na przywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których
ustanawia się preferencyjne zerowe stawki celne.

§ 2. W zakresie uregulowanym w §
nie stosuje
stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 151,
poz. 737).
się

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

życie

po

upływie
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