
Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 wrzeÊnia
2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ wzór sprawozdania finansowego
o êród∏ach i wysokoÊci pozyskanych funduszy oraz wy-
datkach poniesionych na cele referendalne, sporzàdza-

nego przez pe∏nomocnika inicjatora referendum lokal-
nego, stanowiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: J. Bauc

Dziennik Ustaw Nr 14 — 827 — Poz. 126, 127 i 128

127
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 2 lutego 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sposobu obliczania wp∏at zak∏adów ubezpieczeƒ na pokrycie kosztów
nadzoru nad dzia∏alnoÊcià ubezpieczeniowà i brokerskà oraz kosztów dzia∏alnoÊci Rzecznika Ubezpieczonych

i jego Biura, terminów uiszczenia tych wp∏at i wysokoÊci odsetek za ich nieuiszczenie w terminie.

Na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca
1990 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r.
Nr 11, poz. 62, 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, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49,
poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255 oraz
z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819,
Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu obliczania wp∏at
zak∏adów ubezpieczeƒ na pokrycie kosztów nadzoru
nad dzia∏alnoÊcià ubezpieczeniowà i brokerskà oraz
kosztów dzia∏alnoÊci Rzecznika Ubezpieczonych i jego

Biura, terminów uiszczenia tych wp∏at i wysokoÊci od-
setek za ich nieuiszczenie w terminie (Dz. U. Nr 166,
poz. 1212 oraz z 2000 r. Nr 3, poz. 35 i Nr 100, poz. 1076)
w § 6 w ust. 1 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w pkt 1 wyrazy „0,11%” zast´puje si´ wyrazami
„0,075%”;

2) w pkt 2 wyrazy „0,055‰” zast´puje si´ wyrazami
„0,0375‰”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia z mocà od dnia 1 stycznia 2001 r.

Minister Finansów: J. Bauc
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 16 lutego 2001 r.

w sprawie wzoru sprawozdania finansowego o êród∏ach i wysokoÊci pozyskanych funduszy 
oraz wydatkach poniesionych na cele referendalne.

poz. 618, z 1999 r. Nr 50, poz. 504 i Nr 93, poz. 1072 oraz
z 2000 r. Nr 9, poz. 121), dokonuje si´ zmiany specjal-
noÊci kszta∏cenia polegajàcej na wprowadzeniu nast´-
pujàcych specjalnoÊci zawodowych:

— informatyka w zarzàdzaniu,

— administracja europejska.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Edukacji Narodowej: E. Wittbrodt

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 16 lutego 2001 r. (poz. 128)

WZÓR
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

.......................................................................................
(pe∏na nazwa inicjatora referendum)

.......................................................................................
(adres)

*) Zarzàd ...........................................................................................................................................................................
(gminy, powiatu, województwa — nazwa i siedziba)

*) Wojewódzki Komisarz Wyborczy w ...........................................................................................................................
*) zast´pca Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w ...............................................................................................


