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i innych zdarzeń losowych (Dz. U. Nr 92, poz. 546,
z 1991 r. Nr 85, poz. 389 i z 1994 r. Nr 94, poz. 454).
2. Do ustalenia zasadności i wysokości roszczeń odszkodowawczych z tyt'ułu szkód powstałych:

1) do dnia 31 grudnia 1990 r. - stosuje się przepisy
w sprawie ubezpieczenia ustawowego budynków
w gospodarstwach rolnych,

2) od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 1997 r.
- stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym
mowa w ust. 1.
§ 31. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 1998 r., z tym że przepis § 8 ust. 1 wchodzi
w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Belka
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 9 kwietnia 1997 r.
w sprawie

określenia źródeł

finansowania i szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej
Krajowej Rady Izb Rolniczych w I kadencji.

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 14 grudnia
1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3)
zarządza się, co następuje:

2. Wysokość, sposób i terminy opłacania składek,
o których mowa w ust. 1, określa Krajowa Rada w drodze uchwały.

§ 1. 1. Źródłem finansowania działalności ustawowej Krajowej Rady Izb Rolniczych, zwanej dalej "Krajową Radą", są składki opłacane przez izby rolnicze.

ki

2. Innymi źródłami finansowania działalności Krajowej Rady mogą być ponadto:
1) darowizny, spadki i zapisy,
2) kwoty oprocentowania rachunków bankowych
oraz lokat,
3) kredyty bankowe i pożyczki,
4) inne przychody.
§ 2. 1. Składki, o których mowa w § 1 ust. 1, są pokrywane z odpisów od dochodów izb rolniczych, określonych wart. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r.
o izbach rolniczych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3), zwanej dalej "ustawą".

§ 3. Kosztami działalności Krajowej Rady są wydatzwiązane

z:

1) zadaniami

określonymi

wart. 38 ustawy,

2) prowadzeniem biura, o którym mowa wart. 41
ustawy.
§ 4. Podstawą gospodarki finansowej Krajowej Rady jest roczny plan finansowy.
§ 5. Roczne sprawozdanie finansowe, sporządzone
przez zarząd, o którym mowa wart. 39 ustawy, zatwierdza Krajowa Rada.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w
14 dni od dnia ogłoszenia.

życie

po

upływie

Minister Finansów: M. Belka

222
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

z dnia 3 kwietnia 1997 r.
zmieniające rozporządzenie w
alizujących zadania z zakresu

sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów rerolnictwa i gospodarki żywnościowej są upoważnieni do nakładania grzywien
w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.

Na podstawie art. 67 § 2 ustawy z dnia 20 maja
1971 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 12, poz. 116, z 1972 r. Nr 49, poz. 312,
z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 16,
poz. 125 i Nr 45, poz. 291, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44,
poz. 203, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39,
poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135, z 1989 r. Nr 34,
poz. 180, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, Nr 43, poz. 251
i Nr 72, poz. 422, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 94, poz.
419, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 27, poz. 96
oraz z 1995 r. Nr 95, poz. 475) w związku z § 1
pkt 15-17 i pkt 21 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1987 r. w sprawie nadania funk-

cjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U.
Nr 6, poz. 34, z 1991 r. Nr 11, poz. 41 i z 1997 r. Nr 6, poz.
34) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Źywnościowej z dnia 13 lipca 1995 r. w sprawie
określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów realizujących zadania z zakresu rolnictwa i gospodarki żywnościowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień (Dz. U. Nr 85,
poz. 432) wprowadza się następujące zmiany:

-
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1) w § 1 skreśla
2) w § 3

się

pkt 3,

skreśla się

pkt 2,

1271

Inspekcji
,,3) funkcjonariuszom
Państwowej
Ochrony Roślin:
a) Główny Inspektor Państwowej Inspekcji
Ochrony Roślin - dla funkcjonariuszy Głów
nego Inspektoratu oraz wojewódzkich inspektorów i ich zastępców,
b) wojewódzki inspektor Państwowej Inspekcji
Ochrony Roślin - dla funkcjonariuszy wojewódzkich inspektoratów i oddziałów rejonowych."

3) dodaje się § 3a w brzmieniu:
,,§ 3a. Funkcjonariusze
Państwowej
Inspekcji
Ochrony Roślin są upoważnieni do nakłada
nia grzywien w drodze mandatu karnego za
wykroczenia określone wart. 50 ust. 1 pkt 1,
2, 6, 9-17 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r.
o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. Nr 90,
poz. 446).",
4) w § 4 kropkę zastępuje
pkt 3 w brzmieniu:

się

przecinkiem i dodaje

się

Poz. 222, 223 i 224

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

życie

po

upływie

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej:
R. Jagieliński
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

z dnia 9 kwietnia 1997 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za dokonanie oceny i wydanie orzeczenia o jakości handlowej towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą oraz sposobu obliczania i pobierania opłat.

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 12 wrze1996 r. o państwowym nadzorze standaryzacyjnym towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą (Dz. U. Nr 124, poz. 584) zarządza się, co następuje:
śnia

§ 1. W załączniku do rozporządzenia Ministra Rol-

nictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 stycznia
1997 r. w sprawie stawek opłat za dokonanie oceny
i wydanie orzeczenia o jakości handlowej towarów rol-

no-spożywczych w obrocie z zagranicą oraz sposobu
obliczania i pobierania opłat (Dz. U. Nr 8, poz. 42)
w lp. 137 w kolumnie 4 wyrazy ,,5,00 zł/hektolitr" zastę
puje się wyrazami ,,0,50 zł/hektolitr" .

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
szenia z mocą od dnia 6 lutego 1997 r.

ogło

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej:
R. Jagieliński
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OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW

WEWNĘTRZNYCH

I ADMINISTRACJI

z dnia 27 marca 1997 r.
w sprawie

ogłoszenia

jednolitego tekstu ustawy o zmianie zakresu działania niektórych miast
oraz o miejskich strefach usług publicznych.

1. Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. zmieniającej ustawę o zmianie zakresu działania
niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych (Dz. U. Nr 156, poz. 773) ogłasza się w załącz
niku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działa
nia niektórych miast oraz o miejskich strefach usług
publicznych (Dz. U. Nr 141, poz. 692), z uwzględnie
niem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 5 grudnia
1996 r. zmieniającą ustawę o zmianie zakresu działania
niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych (Dz. U. Nr 156, poz. 773) i zmian wynikają
cych z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania
jednolitego tekstu.
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje art. 2 i 4

ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. zmieniającej ustawę
o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz
o miejskich strefach usług publicznych (Dz. U.
Nr 156, poz. 773), które stanowią:
"Art. 2. Kwota udziału gmin we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych za grudzień
1996 r. podlega przekazaniu przez Ministra Finansów z centralnego rachunku bieżącego
budżetu państwa na rachunki właściwych
budżetów gmin w terminie do dnia 31 stycznia 1997 r."
"Art. 4. Ustawa wchodzi w
1997 r."

życie

z dniem 1 stycznia

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L. Miller

