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Załącznik nr 2 

WYSOKOŚĆ DZIENNYCH STAWEK BUDŻETOWYCH NORM ŻVWIENIOWYCH 

Wysokość dziennej 
Lp. Nazwa normy żywieniowej Symbol normv stawki budżetowej 

w zł 

1 Podstawowa 
" 
P" 4,20 

2 Dla młodocianych 
" 
M" 4,60 

3 Lecznicza szpitalna 
" 
L" 5,50 

4 Lecznicza ogólna "L-1 " 5,00 

5 Lecznicza płynna "L-2" 3,30 

6 Dodatkowa "Pf" 3,20 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 19 października 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy 
ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim 

ogłoszenia lub obwieszczenia. 

Na podstawie art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 22 grudnia 
1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodar
czego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42 i z 1997 r. Nr 121, 
poz. 770) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposo
bu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy 
ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospo
darczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim 
ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. Nr 45, poz. 204) 
§ 8 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 8. Opłatę za zamieszczenie ogłoszenia lub ob
wieszczenia ustala się za ilość znaków, którymi 

są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy 
między wyrazami, licząc po 0,50 zł za każdy 
znak, jednak nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie. 
W razie żądania użycia w ogłoszeniu lub w ob
wieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokona
nia podkreśleń i wytłuszczeń, opłatę zwiększa 
się o 30%." 

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

Minister Sprawiedliwości: H. Suchocka 

978 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 18 października 1999 r. 

w sprawie wysokości funduszu na nagrody oraz zapomogi dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej. 

Na podstawie art. 95b ustawy z dnia 24 sierpnia 
1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, 
poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, 
z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, 
poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723, 
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, 

poz. 680, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 45, 
poz. 436) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Wysokość, tworzonego w ramach środków 
na uposażenia, funduszu na nagrody oraz zapomogi 
dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej w: 
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