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budżetowej w układzie działowym oraz ogó
łem pracowników państwowej sfery budże
towej."; 

5) wart. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Rada Ministrów przedstawia Trójstronnej Ko

misji w terminie do dnia 25 lipca każdego roku 
propozycję prognozowanego przeciętnego wy
nagrodzenia i międzydziałowych relacji tego 
wynagrodzenia na rok następny. Wraz z tą pro
pozycją przedkłada informację, o której mowa 
w ust. 2, oraz informację o planowanym stop
niu wzrostu wynagrodzeń w grupach osób, 
o których mowa wart. 3 ust. 2."; 

6) w art. 6 w ust. 1: 
a) w pkt 2 po wyrazie "wyodrębnieniem" dodaje 

się wyrazy "pracowników cywilnych, urzędni -

ków służby cywilnej, sądowych kuratorów za
wodowych, komorników sądowych," 

b) w pkt 3 po wyrazie "wyodrębnieniem" dodaje 
się wyrazy "pracowników cywilnych, urzędni
ków służby cywilnej," 

c) w pkt 7 po wyrazie "wypłatę" dodaje się wyrazy 
"wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowni
czych stanowisk państwowych, a także"; 

7) w art. 9 skreśla się ust. 3. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1999 r. 
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USTAWA 

z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o zmianie ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw. 

Art. 1. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo
rządzie województwa (Dz.U. Nr 91, poz. 576 i Nr 155, 
poz. 1014) wart. 24 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
,,4. Do radnego województwa stosuje się odpowied

nio przepisy art. 24e- 24h ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. 
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 
496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, 
Nr 106, poz. 679, Nrl07, poz. 686, Nrl13, poz. 734 
i Nr 123, poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014)." 

Art. 2. W ustawie z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordyna
cja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602) wart. 194 w ust. 1 
w pierwszym zdaniu wyrazy " oraz w powiecie" zastę
puje się wyrazami "oraz mandatu radnego powiatu lub 
województwa" . 

Art. 3. 1. Radni sejmików województw wybrani 
w dniu 11 pażdziernika 1998 r., do których ma zastoso
wanie art. 24f ust. 2 ustawy o samorządzie terytorial -

nym, obowiązani są zrzec się stanowiska lub funkcji 
w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniej
szej ustawy. 

2. Radni sejmików województw wybrani w dniu 
11 października 1998 r. składają oświadczenie, o któ
rym mowa wart. 24h ust. 1 ustawy o samorządzie te
rytorialnym, do dnia 31 marca 1999 r., według stanu 
majątkowego na dzień 31 grudnia 1998 r. 

3. Przepis art. 24h ust. 6 ustawy o samorządzie te
rytorialnym stosuje się również do przypadku określo
nego w ust. 2. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze nia. 
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z dnia 18 grudnia 1998 r. 

o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych. 

Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach lo
sowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 1998 r. 
Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946 i Nr 155, poz. 1014) 
wart. 64a wprowadza się następujące zmiany: 

1) w ust. 2 wyrazy" ,która miała miejsce w lipcu 
1997 r." zastępuje się wyrazami "mających miejsce 
w 1997 i 1998 r."; 

2) dodaje się ust. 5 w brzmieniu : 
,,5. Prezes Rady Ministrów przedkłada Sejmowi do 

wiadomości sprawozdanie z wykorzystania 
środków finansowych zgromadzonych na ra 
chunku, o którym mowa w ust. 1, za okres 1998 
i 1999 r., równocześnie z przedłożeniem przez 
Radę Ministrów sprawozdania z wykonania 
ustawy budżetowej." 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski . 


