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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 18 marca 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gmin wchodzących w skład województw. 

Na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 
1990 r. o terenowych organach rządowej administracji 
ogólnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 32, poz. 176) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 
października 1996 r. w sprawie określenia gmin wcho
dzących w skład województw (Dz. U. Nr 130, poz. 612 
i z 1997 r. Nr 47, poz. 306) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w § 3 w pkt 2 wyrazy "Juchnowiec Dolny" zastępu
je się wyrazami "Juchnowiec Kościelny" ; 

2) w § 7 w pkt 2 wyrazy "Strzegowo-Osada" zastępu
je się wyrazem "Strzegowo", 

3) w § 14 w pkt 1 po wyrazie "Radlin" dodaje się wy
raz "Radzionków," 

4) w § 25 w pkt 2 po wyrazie "Słopnice" dodaje się wy
raz "Spytkowice," 

5) w § 35 w pkt 2 wyrazy "Chmielnik Rzeszowski" za
stępuje się wyrazem "Chmielnik", 

6) w § 36 w pkt 1 po wyrazach "Sokołów Podlaski", 
dodaje się przecinek oraz wyrazy "Stoczek Łukow
ski", ' I 

7) w § 42 w pkt 2 wyraz "Rudnik" zastępuje się wyra
zami "Rudnik nad Sanem". 

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 19 marca 1998 r. 

w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do specjalistycznych podręczników szkolnych i akademickich. 

Na podstawie art. 19 ust. 5 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, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, 
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647 oraz 
z 1997 r. Nr 54, poz. 348, Nr 79, poz. 484, Nr 121, 
poz. 770, Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883, 
Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 158, poz. 1042) 
oraz w związku z art. 19 pkt 3 ustawy budżetowej na rok 
1998 z dnia 19 lutego 1998 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 156) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się stawki dotacji przedmiotowych do 
jednego arkusza wydawniczego w wysokości: 

1) dla podręczników szkolnych - 1200 zł, 

2) dla podręczników akademickich: 

a) przy pierwszym wydaniu - 1100 zł, 

b) przy wydaniach następnych - 950 zł. 

2. Stawki dotacji przedmiotowych określone 
w ust. 1 stosuje się do specjalistycznych podręczników 
szkolnych i akademickich wydanych od dnia 1 stycznia 
1998 r. do dnia 31 grudnia 1998 r. 

3. W przypadku dużych różnic w wysokości kosz
tów produkcji poszczególnych podręczników stawki, 
o których mowa w ust. 1, mogą być obniżone. 

4. W przypadku pierwszych wydań podręczników 
akademickich o szczególnie wysokich kosztach pro
dukcji stawka, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), mo
że zostać zwiększona do 10%. 

§ 2. Zasady i tryb udzielania dotacji przedmioto
wych do podręczników szkolnych i akademickich okre
ślają odrębne przepisy. 

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

Minister Edukacji Narodowej: M. Handke 


