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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 7 kwietnia 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie proporcji podziału między banki regionalne 
obligacji restrukturyzacyjnych na restrukturyzację wierzytelności zrzeszonych w nich banków spółdzielczych. 

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 
1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku 
Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych 
ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 369, z 1995 r. Nr 142, poz. 704 
i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
2 czerwca 1995 r. w sprawie proporcji podziału między 
banki regionalne obligacji restrukturyzacyjnych na re
strukturyzację wierzytelności zrzeszonych w nich ban
ków spółdzielczych (Dz. U. Nr 64, poz. 330 i z 1996 r. 
Nr 57, poz. 260) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) w pkt 1 wyrazy ,,251 180 sztuk" zastępuje się wy
razami ,,233 180 sztuk", 

b) w pkt 2 wyrazy ,,45000 sztuk" zastępuje się wy
razami ,,63000 sztuk", 

2) § 4 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 4. Obligacje, o których mowa w § 1 pkt 2, zosta
ną rozdzielone między banki regionalne, 
z przeznaczeniem na zwiększenie ich kapita
łów rezerwowych: 
1) wstępnie po 5 000 sztuk obligacji, 
2) uzupełniająco po 2 000 sztuk obligacji." 

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

Minister Finansów: M. Belka 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 7 kwietnia 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych. 

Na podstawie art. 16 ust. 6 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 oraz z 1996 r. Nr 89, poz. 402, 
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647) za
rząd za się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
8 maja 1991 r. w sprawie środków specjalnych jędno
stek budżetowych (Dz. U. Nr 42, poz. 184 i z 1993 r. 
Nr 38, poz. 166) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: 

,,7a) z wpłat uczestników postępowania odwoław
czego, orzeczonych przez zespoły arbitrów roz
patrujące odwołania wniesione w postępowa
niu o zamówienie publiczne," 

2) w § 10 w ust. 4 wyrazy "w § 2 pkt 3, 7 i 8" zastępu
je się wyrazami "w § 2 pkt 3,8 i 9". 

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

Minister Finansów: M. Belka 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 7 kwietnia 1997 r. 

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 
28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn 

(Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89) zarządza się, co nastę
puje: 


