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właściwych terytorialnie zarządów wojewódzkich 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospo
litej Polskiej, wraz z opinią właściwego terytorialnie za
rządu powiatowego Związku Ochotniczych Straży Po
żarnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 4. 1. Komendant Główny Państwowej Straży Po
żarnej dokonuje rozdziału środków finansowych na ce
le określone w § 2 między jednostki ochrony przeciw
pożarowej, o których mowa wart. 15 pkt 1-3, 4a-5 i 8 
ustawy, po rozpatrzeniu wniosków tych jednostek 
przekazywanych za pośrednictwem właściwych teryto
rialnie komendantów wojewódzkich Państwowej Stra
ży Pożarnej wraz z opinią właściwego terytorialnie ko
mendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, 
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wnioski o przyznanie środków finansowych spo
rządzane przez dyrektora Centrum Naukowo-Badaw
czego Ochrony Przeciwpożarowej i komendantów 
szkół Państwowej Straży Pożarnej nie wymagają opinii 

komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożar
nej i są bezpośrednio przekazywane do Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej. 

§ 5. Komendant Główny Państwowej Straży Pożar
nej dokonuje rozdziału środków finansowych na cele 
określone w § 2 ust. 2 zgodnie z planem wydatków na 
dany rok. 

§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw We
wnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. 
w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków fi
nansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony 
przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 120, poz. 779). 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
J. Tomaszewski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 10 czerwca 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzyna
rodowym transporcie drogowym, trybu ich wnoszenia oraz jednostek upoważnionych do ich pobierania. 

Na podstawie art. 26 ust. 3, art. 28 ust. 2 i art. 31 
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 r. o warun
kach wykonywania międzynarodowego transportu 
drogowego (Dz. U. Nr 106, poz. 677 i z 1999 r. Nr 32, 
poz. 310) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospo
darki Morskiej z dnia 3 grudnia 1997 r. w sprawie okre
ślenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe 
w międzynarodowym transporcie drogowym, trybu 
ich wnoszenia oraz jednostek upoważnionych do ich 
pobierania (Dz. U. Nr 148, poz. 992 i z 1999 r. Nr 22, poz. 
210) w § 3 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w pkt 5 lit. a) otrzymuje brzmienie: 
"a) śmierci osoby fizycznej posiadającej koncesję 

i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym 

również osoby fizycznej będącej wspólnikiem 
spółki cywilnej, spółki jawnej lub komandyto
wej," 

2) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
,,6) przejęcia przez innego przedsiębiorcę w całości 

lub w części działalności w zakresie międzyna
rodowego transportu drogowego 

- pobiera się opłatę w wysokości 8 000 zł od 
każdego uprawnienia (koncesji)." 

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

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: 
T. Syryjczyk 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 11 czerwca 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień zawodowych felczera. 

Na podstawie art. 4 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 
20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (Dz. U. Nr 36, 
poz. 336, z 1954 r. Nr 57, poz. 284 i z 1998 r. Nr 143, 
poz. 916) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
23 lutego 1953 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
uprawnień zawodowych felczera (Dz. U. Nr 18, poz. 73) 
§ 5 otrzymuje brzmienie: 




