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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 10 lutego 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 
1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz 
o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 
i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 141, poz. 943) zarzą
dza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
151ipca 1997 r. w sprawie powołania Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu Terytorialnego (Dz. U. Nr 91, 
poz. 558) w § 5 w ust. 3 wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w pkt 1 liczbę 6 zastępuje się liczbą 4, 

2) w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje 
się pkt 6 w brzmieniu: 

,,6) Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Pol
skich - 4 osoby." 

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 30 stycznia 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na 
rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów wpłat oddzielnie dla ubezpieczeń okre

ślonych w dziale I i II. 

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 
1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. 
Nr 11, poz. 62 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, 
poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 
i Nr 139, poz. 934) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
18 marca 1996 r. w sprawie wysokości procentu skład

ki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubez
pieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz termi-

nów wpłat oddzielnie dla ubezpieczeń określonych 
w dziale I i II (Dz. U. Nr 35, poz. 152) w § 2 wyrazy ,,3%" 
zastępuje się wyrazami ,,2%". 

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

Minister Finansów: w z. R. Zagórny 


