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25) w § 27 w ust. 1 w pkt 5, w § 28 w ust. 3, w § 30
w ust. 3, w § 32 w ust. 3, w § 49 w ust. 1 w pkt 1
i w ust. 2 oraz w § 66 w ust. 3 skreÊla si´ wyraz „akcjonariuszy”.

Poz. 280, 281 i 282

za okresy sprawozdawcze roku obrotowego (roku bud˝etowego) rozpoczynajàcego si´ w 2002 r.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
31 marca 2002 r.

§ 2. Przepisy dotyczàce raportów okresowych
i skonsolidowanych raportów okresowych majà zastosowanie po raz pierwszy do raportów sporzàdzanych
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281
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 19 marca 2002 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia szczegó∏owych zasad ustalania i trybu przekazywania
cz´Êci drogowej subwencji ogólnej dla powiatów, miast na prawach powiatu i województw.
Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego w latach 1999—2002 (Dz. U. Nr 150, poz. 983
i Nr 162, poz. 1119, z 2000 r. Nr 95, poz. 1041 oraz
z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 55, poz. 574 i Nr 145,
poz. 1623) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
15 grudnia 1998 r. w sprawie okreÊlenia szczegó∏owych
zasad ustalania i trybu przekazywania cz´Êci drogowej
subwencji ogólnej dla powiatów, miast na prawach powiatu i województw (Dz. U. Nr 157, poz. 1033) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w zdaniu przywo∏ujàcym podstaw´ prawnà rozporzàdzenia wyrazy „w latach 1999 i 2000 (Dz. U.
Nr 150, poz. 983)” zast´puje si´ wyrazami „w latach 1999—2002 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162,
poz. 1119, z 2000 r. Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r.
Nr 39, poz. 459, Nr 55, poz. 574 i Nr 145,
poz. 1623)”;

2) w § 1 w ust. 2 wyrazy „w latach 1999 i 2000 (Dz. U.
Nr 150, poz. 983)” zast´puje si´ wyrazami „w latach 1999—2002”;
3) w § 5 na koƒcu skreÊla si´ kropk´ i dodaje si´ przecinek oraz wyrazy „z zastrze˝eniem § 5a.”;
4) po § 5 dodaje si´ § 5a w brzmieniu:
„§ 5a. Na rok 2002 wartoÊç Êredniej wielkoÊci ruchu na drogach w pojazdach rzeczywistych
na dob´, o której mowa w § 2 pkt 2, ustala
si´ w wysokoÊci przyj´tej przez Generalnà
Dyrekcj´ Dróg Publicznych na rok 2001.”
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia 2002 r.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 19 marca 2002 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nale˝noÊci pieni´˝nych i Êwiadczeƒ otrzymywanych przez ˝o∏nierzy
wyznaczonych do pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujàcych zadania poza granicami paƒstwa.
Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o zasadach u˝ycia lub pobytu Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami
paƒstwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
21 grudnia 1999 r. w sprawie nale˝noÊci pieni´˝nych
i Êwiadczeƒ otrzymywanych przez ˝o∏nierzy wyznaczonych do pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa

i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach
wojskowych wykonujàcych zadania poza granicami
paƒstwa (Dz. U. Nr 110, poz. 1257) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Uposa˝enie i inne nale˝noÊci pieni´˝ne oraz
Êwiadczenia ˝o∏nierzy zawodowych wyznaczonych do pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa okreÊlajà:

