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917 
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 15 października 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień 
do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. 

Na podstawie art. 66 § 3 ustawy z dnia 20 maja 
1971 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykro
czenia (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, z 1995 r. Nr 95, poz. 475 oraz z 1997 r. Nr 43, 
poz. 272, Nr 102, poz. 643 i Nr 123, poz. 779) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. W § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 20 lutego 1987 r. w sprawie nadania funkcjona
riuszom 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) 
pkt 20 otrzymuje brzmienie: 

,,20) straży gminnych (miejskich),". 

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

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 24 października 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu korzystania ze świadczeń so
cjalnych przez osoby uprawnione do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin. 

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 10 grud
nia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy za
wodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1994 r. Nr 10, poz. 
36, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1996 r. Nr 1, poz. 1 i z 1997 r. 
Nr 28, poz. 153) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 27 maja 1996 r. w sprawie zakresu, szczegóło
wych zasad i trybu korzystania ze świadczeń socjal
nych przez osoby uprawnione do wojskowego zaopa
trzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin (Dz. U. 
Nr 64, poz. 311) § 2 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 2. Osobom, o których mowa w § 1, mogą być 
przyznane następujące świadczenia: 

1) zapomogi pieniężne, 

2) dopłaty do kosztów leczenia, 

3) zwrot części kosztów opieki paliatywno-hospi
cyjnej realizowanej w domu chorego, 

4) zwrot części kosztów pogrzebu emeryta lub 
rencisty, niezależnie od przysługującego z te
go tytułu zasiłku pogrzebowego, 

5) dofinansowanie wypoczynku oraz krajowego 
i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzie
ży, organizowanego w formie kolonii, obozów 
lub zimowisk." 

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

Minister Obrony Narodowej : S. Dobrzański 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 

z dnia 22 październ i ka 1997 r. 

w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych 
upraw w 1998 r. 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwiet
nia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, 
poz. 468) zarządza się, co następuje: 

§ 1.1. Ogólną powierzchnię przeznaczoną w 1998 r. 
pod uprawy maku ustala się na 8 500 ha, w tym dla wo
jewództw: 




