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1069 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 3 listopada 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad i harmonogramu programu prywatyzacji Spółek Cu
krowych. 

Na podstawie art. 9 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 rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
20 czerwca 1995 r. w sprawie określenia zasad i harmo
nogramu programu prywatyzacji Spółek Cukrowych 
(Dz. U. Nr 75, poz. 375) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 2. Prywatyzacja Spółek Cukrowych może być 

poprzedzona sprzedażą pakietów akcji cu
krowni lub ich grup posiadanych przez Spół
ki Cukrowe w trybie i na zasadach określo
nych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariu
szy Spółki, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 
ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercja-

lizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw pań
stwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, 
poz. 775, z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, 
poz. 603, Nr 106, poz. 673, Nr 121, poz. 770, 
Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. 
Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 40, 
poz. 400)."; 

2) § 5 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 5. Do prywatyzacji Spółek Cukrowych stosuje 

się przepisy rozdziału 1 działu IV ustawy, 
o której mowa w § 2."; 

3) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku do niniejszego rozporzą
dzenia. 

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 

Załącznik do rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 3 listopada 1999 r. 
(poz. 1069) 

HARMONOGRAM PRYWATYZACJI SPÓŁEK CUKROWYCH 

I. Przed udostępnieniem akcji osobom trzecim prze
prowadza się analizy, o których mowa wart. 32 
ustawy wymienionej w § 2 rozporządzenia. 

II. W przypadku realizowania przez Spółkę Cukrową 
czynności, o których mowa w § 2 rozporządzenia, roz
poczęcie wykonywania analiz nastąpi po ich zakoń
czeniu. Termin wykonania analiz - 3 miesiące od 
dnia zawarcia umowy z doradcą ministra właściwego 
do spraw Skarbu Państwa wykonującym analizy. 

III. Wyłonienie inwestora/inwestorów zainteresowa
nych zakupem akcji każdej ze Spółek Cukrowych 

w trybie art. 33 ustawy wymienionej w § 2 rozporzą
dzenia. Termin realizacji - 3 miesiące, licząc od 
dnia przyjęcia analizy każdej ze Spółek Cukrowych 
przez ministra właściwego do spraw Skarbu Pań
stwa. 

IV. Negocjowanie warunków i zawarcie umowy sprze
daży każdej ze Spółek Cukrowych między Skarbem 
Państwa, reprezentowanym przez ministra właści
wego do spraw Skarbu Państwa, a inwestorem/in
westorami. Termin realizacji - 3 miesiące, licząc od 
dnia rozpoczęcia negocjacji. 

1070 
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 16 listopada 1999 r. 

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Służby Cywilnej. 

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 18 grudnia 
1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 
i Nr 70, poz. 778) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Członkom Rady Służby Cywilnej, zwanej dalej 
"Radą", przysługuje miesięczne wynagrodzenie ry
czałtowe, płatne z dołu na koniec miesiąca, którego 
wysokość ustala się przy zastosowaniu następujących 
mnożników wielokrotności najniższego wynagrodze
nia pracowników: 

1) dla przewodniczącego Rady - 6,0, 

2) dla wiceprzewodniczącego Rady - 5,0, 

3) dla pozostałych członków Rady - 4,0. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia i ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych 
od dnia 1 sierpnia 1999 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 




