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§ 10. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 31 lipca 1997 r. w sprawie ustalenia stawek do
tacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów au
tobusowych i kolejowych (Dz. U. Nr 94, poz. 574). 

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

Minister Finansów: w z. J. Bauc 

482 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 8 czerwca 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne 
i pielęgnacyjne. 

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 
1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych (Dz. U. 
z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 138, poz. 681 oraz z 1997 r. 
Nr 93, poz. 569) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
31 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad finan
sowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 
(Dz. U. Nr 41, poz. 213 i Nr 149, poz. 728 oraz z 1997 r. 
Nr 73, poz. 458) w § 2 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmie
nie: 

,,7) Ministerstwo Sprawiedliwości - w zakresie doty
czącym: 

a) funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz osób 
pobierających emerytury i renty wypłacane 

przez właściwy dla tych funkcjonariuszy organ 
emerytalny, 

b) sędziów i prokuratorów oraz sędziów i prokura
torów w stanie spoczynku pobierających upo
sażenie oraz członków ich rodzin pobierających 
uposażenia rodzinne - wypłacane przez wła
ściwe jednostki organizacyjne Ministerstwa 
Sprawiedliwości," . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą od dnia 1 stycznia 1998 r. 

Minister Finansów: w z. J. Bauc 

483 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 2 czerwca 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania 
prokuratur wojewódzkich i rejonowych. 

Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerw
ca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 1994 r. Nr 19, poz. 70 
i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r. 
Nr 77, poz. 367 oraz z 1997 r. Nr 90, poz. 557, Nr 98, 
poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 752 i 753, Nr 124, 
poz. 782 i Nr 141, poz. 944) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 22 lutego 1991 r. w sprawie utworzenia oraz 
ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania pro
kuratur wojewódzkich i rejonowych (Dz. U. Nr 23, 
poz. 95 i Nr 69, poz. 301, z 1992 r. Nr 25, poz. 110 i Nr 64, 
poz. 327, z 1993 r. Nr 16, poz. 76, z 1994 r. Nr 55, poz. 231 
i Nr 140, poz. 796, z 1995 r. Nr 92, poz. 462, Nr 102, 
poz. 505 i Nr 147, poz. 717, z 1996 r. Nr 154, poz. 751, 
z 1997 r. Nr 67, poz. 434 oraz z 1998 r. Nr 2, poz. 5) w § 2 
w ust. 3, w województwie białostockim, wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) Prokuraturę Rejonową dla miasta Białegosto
ku"; 

2) po pkt 1 dodaje się pkt la w brzmieniu: 

"la) Prokuraturę Rejonową w Białymstoku dla 
gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzy
niewo Kościelne, Gródek, Jasionówka, Jaświ
ły, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Krypno, 
Łapy, Michałowo, Mońki, Poświętne, Supraśl, 
Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków 
i Zabłudów,". 

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

Minister Sprawiedliwości: H. Suchocka 


