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§ 2. Maksymalna ilość cukru, jaka może być wypro
dukowana w czasie kampanii cukrowniczej 1999 r. 
i przeznaczona na eksport, z zastosowaniem dopłat, 
w okresie od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia 31 grudnia 
2000 r., wynos i 104,4 tys. ton (kwota B). 

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 

616 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 21 lipca 1998 r. 

w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu. 

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerw
ca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. 
Nr 96, poz. 590) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Tworzy się z dniem 1 sierpnia 1998 r. pań 
stwową wyższą szkołę zawodową pod nazwą "Pań 
stwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu ", 
zwaną dalej " Uczelni ą". 

2. Sied zibą Uczelni jest miasto Jarosław. 

§ 2. Uczelnia prowadzi następujące specjalności za
wodowe: 

1) ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, 

2) gospodarka turystyczna i hote larstwo. 

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

Prezes Rady Min istrów: J. Buzek 

617 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 21 lipca 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz przedsię
biorstw państwowych podlegających przekształceniu w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, których akcje 

zostaną wniesione do Spółek Cukrowych. 

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 26 sierpnia 
1994 r. o regulacji rynku cukru i przekształceniach wła 
snościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz. U. Nr 98, 
poz. 473, z 1996 r. Nr 152, poz. 724 i z 1997 r. Nr 121 , 
poz. 770) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Mi 
nistrów z dnia 14 marca 1995 r. w sprawie określenia 
jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz przed
siębiorstw państwowych podlegających przekształ-

ceniu w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, któ
rych akcje zostaną wniesione do Spółek Cukrowych 
(Dz. U. Nr 34, poz. 165 i Nr 136, poz. 668), skreśla się 
pkt 11 . 

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 

618 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 21 lipca 1998 r. 

w sprawie utworzenia Gorzowskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. 

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerw
ca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. 
Nr 96, poz. 590) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Tworzy się z dniem 1 sierpnia 1998 r. pań
stwową wyższą szkołę zawodową pod nazwą "Go
rzowska Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wiel 
kopolskim ", zwaną dalej "Uczelnią". 

2. Siedzibą Uczelni jest miasto Gorzów Wielkopol
ski. 

§ 2. Uczelnia prowadzi następujące specjalności za
wodowe: 

1) język polski, 

2) język niemiecki, 


