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Art. 1. Wyra˝a si´ zgod´ na dokonanie przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy
mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem
Republiki Federalnej Niemiec o wspó∏pracy policji
i stra˝y granicznych na terenach przygranicznych, pod-
pisanej w Berlinie dnia 18 lutego 2002 r.

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

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 26 wrzeÊnia 2002 r.

o ratyfikacji Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Federalnej Niemiec
o wspó∏pracy policji i stra˝y granicznych na terenach przygranicznych, podpisanej w Berlinie 

dnia 18 lutego 2002 r.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 28 paêdziernika 2002 r.

w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków bud˝etowych mi´dzy dzia∏ami i rozdzia∏ami
w cz´Êci 29 bud˝etu paƒstwa.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r.
o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w ¸odzi
(Dz. U. Nr 141, poz. 1184) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla przeniesienia plano-
wanych wydatków bud˝etowych mi´dzy dzia∏ami i roz-
dzia∏ami w cz´Êci 29 bud˝etu paƒstwa oraz zwi´kszenia
limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeƒ dla wojsko-
wych jednostek bud˝etowych.

§ 2. 1. Przenosi si´ planowane wydatki bud˝etowe
mi´dzy dzia∏ami i rozdzia∏ami cz´Êci 29 bud˝etu paƒ-
stwa w kwocie 4 868 tys. z∏.

2. Szczegó∏owy podzia∏ planowanych wydatków,
o których mowa w ust. 1, okreÊla za∏àcznik nr 1 do roz-
porzàdzenia.

§ 3. Zwi´ksza si´ limity zatrudnienia i kwoty wyna-
grodzeƒ osobowych (uposa˝eƒ) dla wojskowych jed-
nostek bud˝etowych zgodnie z za∏àcznikiem nr 2 do
rozporzàdzenia.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia, z mocà od dnia 1 paêdziernika 2002 r.

Minister Finansów: w z. H. Wasilewska-Trenkner

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra 
Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93,
poz. 834).


