Dziennik Ustaw Nr 166
2)

-

7414 -

użyte

w § 1 w pkt 1, w § 2 w pkt 1 oraz w § 4a rozw różnych przypadkach wyrazy "rejony administracyjne (gminy)" zastępuje się użytymi
w odpowiednich przypadkach wyrazami "powiaty
(gminy)",

pracy" zastępuje się użytymi w odpowiednich
przypadkach wyrazami "powiatowy urząd pracy".

porządzenia

3)

użyte

w

w

Poz. 1238, 1239 i 1240

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w
1 styczn i a 1999 r.

z dniem

załącznikach

różnych

nr 1-4 do rozporządzenia
przypadkach wyrazy "rejonowy urząd

życie

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Komofowski

1239
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 28 grudnia 1998 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu działania rad zatrudnienia oraz zasad uczestnictwa
w posiedzeniach rad zatrudnienia innych organów oraz przedstawicieli nauki, organizacji i instytucji nie reprezentowanych w radach zatrudnienia.

Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr
41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107,
poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776 oraz
z 1998 r. Nr 66, poz. 431, Nr 106, poz. 668, Nr 108,
poz. 684, Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1112, 1118
i 1126) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie organizacji
i trybu działania rad zatrudnienia oraz zasad uczestnictwa w posiedzeniach rad zatrudnienia innych organów
oraz przedstawicieli nauki, organizacji i instytucji nie

reprezentowanych w radach zatrudnienia (Dz. U. Nr 38,
poz. 188) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
,,§ 2. Wojewódzkie i powiatowe rady zatrudnienia
wybierają spośród
przewodniczącego

swoich członków wicena okres jednego roku.";

2) w § 3 w ust. 1 wyrazy "rejonowej rady zatrudnienia" zastępuje się wyrazami "powiatowej rady zatrudnienia" .
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w
1 stycznia 1999 r.

życie

z dniem

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Komofowski

1240
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 28 grudnia 1998 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad refundacji kosztów wynagrodzenia
nienia od pracy, wypłaconego członkowi rady zatrudnienia, oraz kosztów jego przejazdów w
udziału

za czas zwolcelu wzięcia

w posiedzeniu tej rady.

Na podstawie art. 10 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153,
Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107,
poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776
oraz z 1998 r. Nr 66, poz. 431, Nr 106, poz. 668, Nr 108,
poz. 684, Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1112, 1118
i 1126) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki So-

cjalnej z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie szczegóło
wych zasad refundacji kosztów wynagrodzenia za czas
zwolnienia od pracy, wypłaconego członkowi rady zatrudnienia, oraz kosztów jego przejazdów w celu wzię-

cia udziału w posiedzeniu tej rady (Dz. U. Nr 38,
poz. 190) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 wyrazy "rejonowej rady zatrudnienia" zastę
puje się wyrazami "powiatowej rady zatrudnienia",
2) w § 3 wyrazy "rejonowe urzędy pracy" zastępuje
się wyrazami "powiatowe urzędy pracy",
3) w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia wyraz
"Rejonowy" zastępuje się wyrazem "Powiatowy".
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w
1 stycznia 1999 r.

życie

z dniem

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Komofowski

