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8) w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 8 - na 
finansowanie badań statystycznych w zakresie 
skutków powodzi w wylosowanych gospodar
stwach domowych oraz w zakresie strat spowodo
wanych powodzią, 

9) w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 9 - na 
finansowanie wydatków na stworzenie warunków 
do przekształcania państwowych jednostek budże
towych ochrony zdrowia w samodzielne publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej i związanych z wdraża
niem Rejestru Usług Medycznych, 

10) w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 12 - na 
finansowanie wydatków na rekompensaty dla kan
dydatów do spółdzielni mieszkaniowych w związ
ku z toczącym się postępowaniem odwoławczym, 

11) w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 13 - na 
finansowanie pomocy udzielanej na obszarach do
tkniętych powodzią oraz usuwanie skutków powo
dzi. 

2. Kwoty wydatków, o których mowa w § 1: 

1) pkt 10, przekazane Zakładom Chemicznym "Tar
nowskie Góry" w likwidacji, pozostają na rachunku 
tych zakładów i mogą być wykorzystane na finan
sowanie likwidacji zagrożeń dla środowiska spo
wodowanych składowaniem toksycznych odpa
dów, 

2) pkt 11, przekazane do izb rolniczych, pozostają na 
rachunkach tych izb i mogą być wykorzystane na fi
nansowanie ich działalności. 

§ 3. Kwoty, o których mowa w § 2: 

1) ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 pkt 1 - nie wykorzystane do 
dnia 28 lutego 1998 r., 

2) ust. 1 pkt 4 - nie wykorzystane do dnia 31 marca 
1998 r., 

3) ust. 1 pkt 5 i 6 - nie wykorzystane do dnia 30 wrze
śnia 1998 r., 

4) ust. 1 pkt 3 - nie wykorzystane do dnia 30 listopa
da 1998 r., 

5) ust. 1 pkt 1,2, 7 i 9-11 oraz ust. 2 pkt 2 - nie wy
korzystane do dnia 20 grudnia 1998 r. 

- podlegają przekazaniu na dochody budżetu pań
stwa. 

§ 4. Dysponenci środków budżetowych wymienie
ni w § 1 przekazują Ministrowi Finansów informacje: 

1) o wysokości kwot wydatków wymienionych w § 1, 
które nie wygasają z dniem 31 grudnia 1997 r. - do 
dnia 31 stycznia 1998 r., 

2) o wykorzystaniu kwot wymienionych w § 1 - w ter
minach określonych odrębnymi przepisami o spra
wozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem § 3. 

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 30 grudnia 1997 r. 

w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze 
budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. 

Na podstawie art. 85 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierp
nia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, 
poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, 
z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, 
poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723 
oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, 
poz. 680) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wielokrotność przeciętnego prognozowanego 
wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, sta-

nowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Pań
stwowej Straży Pożarnej, ustala się na 1,40. 

§ 2. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 lu
tego 1997 r. w sprawie określenia wielokrotności pro
gnozowanego przeciętnego wynagrodzenia w pań

stwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne 

uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej i Pań
stwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 18, poz. 98 i Nr 130, 
poz. 850 i 857) wprowadza się następujące zmiany: 
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1) w tytule rozporządzenia skreśla się wyrazy "i Pań
stwowej Straży Pożarnej", 

2) skreśla się § 3. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1998 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 30 grudnia 1997 r. 

w sprawie wytycznych dotyczących racjonalizacji wydatków na samochodowy transport osobowy 
w urzędach administracji państwowej. 

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, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, 
poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, 
106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647 oraz 
z 1997 r. Nr 54, poz. 348, Nr 79, poz. 484, Nr 121, 
poz. 770, Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883, 
Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 158, poz. 1042) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wytyczne w sprawie zasad korzy
stania ze służbowych samochodów osobowych 
w urzędach administracji państwowej, stanowiące za
łącznik do rozporządzenia. 

2. Realizację wytycznych, o których mowa w ust. 1, 
w urzędach administracji państwowej zapewniają kie
rownicy tych urzędów. 

§ 2. 1. Kierownicy urzędów administracji państwo
wej, określając szczegółowe zasady korzystania ze 
służbowych samochodów osobowych w urzędach 
oraz w nadzorowanych lub podległych jednostkach or
ganizacyjnych, kierują się zasadą oszczędności i racjo
nalizacji kosztów transportu. 

2. Kierownicy urzędów administracji państwowej 
innych niż urzędy administracji rządowej, a także Mini
strowie Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Spraw Zagranicznych, Sprawiedliwo
ści, Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej 
oraz Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, określa
jąc, każdy w swoim zakresie działania, szczegółowe za
sady korzystania ze służbowych samochodów osobo
wych dostosowane do specyfiki urzędów oraz nadzo
rowanych lub podległych jednostek organizacyjnych, 
kierują się wytycznymi, o których mowa w § 1. 

§ 3. Zasady korzystania ze służbowych samocho
dów osobowych przez osoby ochraniane przez Biuro 
Ochrony Rządu określają odrębne przepisy. 

§ 4. Traci moc uchwała nr 5 Rady Ministrów z dnia 
23 stycznia 1992 r. w sprawie wytycznych dotyczących 
racjonalizacji wydatków na samochodowy transport 
osobowy w urzędach naczelnej, centralnej i terenowej 
administracji państwowej. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1998 r. 

Prezes Rady Ministrów: J . Buzek 

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 30 grudnia 1997 r. (poz. 1111) 

WYTYCZNE 
W SPRAWIE ZASAD KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W URZĘDACH ADMI

NISTRACJI PAŃSTWOWEJ 

1. Samochody służbowe mogą być wykorzystywane 
wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikają-

cych z pełnionej funkcji lub zajmowanego stanowi

ska, zwanych dalej "obowiązkami służbowymi". 


