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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 25 marca 1997 r.
w sprawie przyznania bezrobotnym, zamieszkałym w niektórych województwach i gminach objętych zakresem działania rejonowych urzędów pracy, prawa do zasiłku i stypendium, przysługującego bezrobotnym
zamieszkałym w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
w sprawie określenia wykazu gmin zagrożonych szczegól nie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz. U.
Nr 71, poz. 338), przysługują uprawnienia określone
wart. 37d i art. 37j ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia
1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
§ 1. Rozporządzenie 'określa województwa ·i gminy ' (D·z. U.z 1997 r. Nr 25, poz. 128 i Nr2B; poz. 153) -'-"- dla
objęte zakresem działania rejonowych urzędów pracy, bezrobotnych zamieszkałych w rejonach administraokreślone jako zagrożone strukturalną recesją i degra- cyjnych (gminach) uznanych za zagrożone szczególnie
dacją społeczną w rozporządzeniu Rady Ministrów wysokim bezrobociem strukturalnym.
z dnia 25 marca 1997 r. w sprawie zakresu, trybu i warunków wspierania środkami z budżetu państwa na rok
§ 3. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z
1997 realizacji regionalnych programów restrukturyza - dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie przyznania bezrobotcyjnych oraz tworzenia instytucji lokalnych (Dz. U. nym, zamieszkałym w niektórych województwach
Nr 31, poz. 175) - w których zamieszkałym bezrobot- i gminach objętych zakresem działania rejonowych
nym przysługuje prawo do zasiłku i stypendium, przy- urzędów pracy, prawa do zasiłku i stypendium, przysługujące bezrobotnym zamieszkałym w gminach zasługującego bezrobotnym zamieszkałym w gminach
grożonych szczególnie wysokim bezrobociem struktuzagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukralnym.
turalnym (Dz. U. Nr 71, poz. 340).

Na podstawie art. 37i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128 i Nr 28, poz. 153) zarządza się, co następuje:

§ 2. W województwach łódzkim i katowickim oraz
w gminach województwa wałbrzyskiego, nie wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
szenia z mocą od dnia 1 stycznia 1997 r.

ogło
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z dnia 25 marca 1997 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 sierpnia
1994 r. o regulacji rynku cukru i przekształceniach wła
snościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz. U. Nr 98,
poz. 473 i z 1996 r. Nr 152, poz. 724) zarządza się, co następuje:

§ l. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1996 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru (Dz. U. Nr 135, poz. 627) § 2 otrzymuje brzmienie:
,,§ 2. 1. Maksymalna ilość cukru, jaka może być wy-

produkowana w czasie kampanii cukrowniczej 1997 r. i przeznaczona na eksport z zastosowaniem dopłat w okresie od dnia l stycznia
1998 r. do dnia 31 grudnia 1998 r., wynosi
113,7 tys. ton (kwota B) .

2. Maksymalna ilość cukru, o której mowa
w ust. 1, ulega zwiększeniu o nie wykorzystaną kwotę B obowiązującą w 1997 r.
3. Maksymalna ilość cukru, jaka została wyprodukowana w kampanii cukrowniczej 1996 r.
i może być przeznaczona na eksport z zastosowaniem dopłat od dnia 1 stycznia 1997 r. do
dnia 31 grudnia 1997 r., wynosi 200 tys. ton
(kwota B)."
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w
7 dni od dnia ogłoszenia.

życie
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