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595 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 15 października 1996 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone 
z zagranicy dla zakładów produkujących części samochodowe. 

Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 4 ust. 5 pkt 1 usta
wy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. 
z 1994 r. Nr 71, poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 
87, poz. 434 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. W załączniku do rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowie
nia kontyngentów celnych na niektóre towary przywo
żone z zagranicy dla zakładów produkujących części 

samochodowe (Dz. U. Nr 152, poz. 769) w kolumnie 
"Wyszczególnienie" w pozycji towarowej określonej 
kodem peN ex 2917 32 00 O wyrazy "Dop palation ah" 
zastępuje się wyrazami "Dop Palatinol AH". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: W Cimoszewicz 

596 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 15 października 1996 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. 

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 29 grudnia 
1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Moder
nizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, 
poz. 369 i Nr 98, poz. 473) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierun
ków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16, 
poz. 82 i Nr 63, poz. 295) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w § 15 w ust. 4 w pkt 5 wyrazy ,,35%" zastępuje się 
wyrazami ,,20%", 

2) w § 18 w ust. 2 skreśla się wyrazy "wynikających 
z kredytów udzielonych na cele zgodne z zadania
mi Agencji", 

3) w § 20 w ust. 1 po wyrazie "gradobicia," dodaje się 
wyrazy "nadmiernych opadów atmosferycznych," 

4) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
" 1. Za zgodą Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żyw

nościowej Agencja może brać udział w finanso
waniu przedsięwzięć realizowanych na obsza
rach dotkniętych klęską żywiołową, z zakresu 
budowy, odbudowy lub renowacji: 

1) wiejskich urządzeń wodociągowych i kana
lizacyjnych, 

2) dróg gminnych na terenach wiejskich." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: W Cimoszewicz 

597 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 10 października 1996 r. 

w sprawie pomocy dla usamodzielnianych wychowanków niektórych rodzajów placówek opiekuńczo-wy
chowawczych i resocjalizacyjnych oraz rodzin zastępczych. 

Na podstawie art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrze
śnia 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, 
poz . . 329 i Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następu
je: 

§ 1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjali
zacyjne zapewniają usamodzielnianym wychowan
kom objętym opieką całkowitą pierwsze wyposażenie, 
zwane dalej "wyposażeniem". 




