
DZIENNIK U STAW 
R ZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszaw a, dnia 17 grudnia 1998 r. 

TREŚĆ: 
Poz.: 

ROZPORZĄDZE N IA RADY MINISTRÓW: 

990 - z dnia 8 grudnia 1998 r. zmien i ające rozporządzenie w sprawie finansowania działań jed
nostek w ojskowych poza granicam i Rzeczypospolitej Polskiej oraz świ adczeń , 

uprawnień i obowiązków żołni erzy pełniących slużbę w tych jednostkach w 1998 r. 5642 
991 - z dnia 15 grudnia 1998 r. zmie n iaj ące rozporządzenie w sprawie wydatków budżetowych, 

których ni e zrea lizowane pl anowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 

1996 5642 
992 - z dnia 15 grudn ia 1998 r. zm ie ni ające rozporządzenie w sprawie wydatków budżetowych, 

których nie zrea lizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1997 5642 

ROZPORZĄDZENIA: 

993 - Prezesa Rady Ministrów z dn ia 14 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sp rawie 
nadania statutu M inisterstwu Spraw Wewnętrznych i Administracj i 5643 

994 - Prezesa Rady M inistrów z dnia 16 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
nadania statutu U rzędowi Zamówień Publicznych 5643 

995 - Minist ra Fi r,a nsów z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie określenia siedzib i te rytorial nego 
zasięgu działania urzędów kontroli skarbowej 5644 

996 - M inistra Finansów z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania 
oraz siedzib urzędów ska rbowych i izb skarbowych 5645 

997 - M inistra Finansów z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie trybu rozliczenia środków budże

towych za rok 1998, szczegó lnych zasad i trybu sporządzenia i przekazywania spra
wozdań budżetowych za rok 1998 oraz szczególnych zasad i term inów przeprowadzenia 
inwentaryzacji 5675 

998 - M inistra Finansów z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie emisji obligacj i czwartej dzies i ę-

cio letniej pożyczk i państwowej o zmiennej stopie procentowej oraz jej w arunków 5678 
999 - M inistra Finansów z dnia 10 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyko-

nania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzo-
wym 5684 

1000 - M inistra Finansów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie emisji obligacji drugiej pożyczki 
państwowej , nom inowanej w dolarach USA, z przeznaczeniem na sfi nansowan ie 
przedterminowego wykupu dług oterminowych zobowiązań Skarbu Państwa 5684 

1001 - Ministra Gospodark i z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, 
zasad i w aru nków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zam i erzeń co do przed
s ięwz i ęć gospodarczych, któ re mają być podjęte przez przeds i ęb i orców na tere nie 
Kamiennogórskiej Specjaln ej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości 5688 

1002 - Ministra Gospodarki z dn ia 3 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad kształto-

w ania i kalkulacji taryf oraz zasad roz liczeń w obrocie energią elekt ryczną, w tym rozli-
czeń z indywidualnymi odbiorcam i w lokalach 5690 

1003 - M in ist ra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia oraz ustale-
nia siedzib i terytorial nego zasięgu działania wojewódzkich sztabów w ojskowych i w oj-
skowych komend uzu pe łnień 5702 

1004 - M inistra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
w ie słu żby wojskowej żołn ie rzy zawodowych 5707 

1005 - M inistra Pracy i Pol ityki Socja lnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu 
wypłaty wynagrodzenia płat n ikom sk ładek z tytułu wykonywan ia zadań z ubezpieczen ia 
społecznego w ra zie choroby i mac i erzyństwa 5708 

1006 - Mi nistra Pracy i Pol ityki Socjalnej z dn ia 14 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu przelicze-
nia przychodu w związku z wprowadzeniem obowiązku opłacania składki na ubezpiecze-
nia społeczne przez ubezpieczonych 5709 

1007 - M inistra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie okre-
ś l e n ia w zoru i zakresu ew idencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania 

obiektów budowlanych 5710 
1008 - M inistra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 grudnia 1998 r. zmieniające rozpo

rządze n ie w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na niektóre drogi 
publiczne w 1998 r. 57 17 

Nr 153 



Dziennik Ustaw Nr 153 - 5642 - Poz. 990,991 i992 

990 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 8 grudnia 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowania działań jednostek wojskowych poza granicami Rzeczy
pospolitej Polskiej oraz świadczeń, uprawnień i obowiązków żołnierzy pełniących służbę w tych jednostkach 

w 1998 r. 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 19 lutego 1998 r. 
o zasadach użycia Sił Zbrojnych poza granicami Rzeczy
pospolitej Polskiej w 1998 r. (Dz. U. Nr 23, poz. 119) oraz 
art. 20a ust. 4 pkt 3 w związku z art. 20a ust. 3 ustawy 
z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy 
zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 
153, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, 
Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944), a także art. 25 usta
wy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy 
(Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 18, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 
i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 7, poz. 44 i Nr 139, poz. 647 
oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 496, Nr 106, poz. 678, Nr 141, 
poz. 943 i 944) oraz art. 136 ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo
spolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, 
poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, 
z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, 

z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, 
Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944 oraz 
z 1998 r. Nr 146, poz. 961) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
23 czerwca 1998 r. w sprawie finansowania działań jed
nostek wojskowych poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz świadczeń, uprawnień i obowiązków żoł
nierzy pełniących służbę w tych jednostkach w 1998 r. 
(Dz. U. Nr 89, poz. 562) § 14 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 14. W przypadku powrotu żołnierza do kraju 
z przyczyn wymienionych w § 4 pkt 1, 2 i 4, 
koszty przewozu ponosi żołnierz." 

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 

991 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 15 grudnia 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków budżetowych , których nie zrealizowane planowane kwoty 
nie wygasają z upływem roku budżetowego 1996. 

Na podstawie art. 48 ust. 2 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) 
zarządza się, co następuj e: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
23 grudnia 1996 r. w sprawie wydatków budżetowych, 

których nie zrealizowane planowane kwoty nie wyga
sają z upływem roku budżetowego 1996 (Dz. U. Nr 156, 
poz. 782 oraz z 1997 r. Nr 116, poz. 743 i Nr 158, 
poz. 1048) w § 3 w pkt 3 wyrazy "do dnia 20 grudnia 
1998 r." zastępuje się wyrazami lIdo dnia 20 grudnia 
1999 r." 

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 

992 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 15 grudnia 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty 
nie wygasają z upływem roku budżetowego 1997. 

Na podstawie art. 48 ust. 2 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 


