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wanych w oddziale wojewódzkim
Funduszu z uwzgl´dnieniem ryzyka zdrowotnego przypisanego
ubezpieczonym nale˝àcym do danej grupy wydzielonej wed∏ug
struktury wieku i p∏ci w porównaniu z grupà odniesienia;
2) wysokoÊç Êrodków okreÊlonych
w pkt 1 koryguje si´ przez
uwzgl´dnienie migracji ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale wojewódzkim Funduszu do
Êwiadczeniodawców z innego oddzia∏u Funduszu oraz wskaênika
wynikajàcego z liczby i rodzaju wykonanych Êwiadczeƒ wysokospecjalistycznych w latach poprzedzajàcych rok, w którym ten plan jest
tworzony, w podziale na woje-

Poz. 1154, 1155 i 1156
wództwa, w relacji do liczby tych
Êwiadczeƒ ogó∏em.
4. Planowane
koszty
finansowania
Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej przez
dany oddzia∏ wojewódzki Funduszu
nie mogà byç ni˝sze ni˝ wysokoÊç
kosztów finansowania Êwiadczeƒ
opieki zdrowotnej zaplanowanych
w planie finansowym dla danego oddzia∏u w roku poprzednim.
5. Na rezerw´ ogólnà przeznacza si´
1 % planowanych kosztów Funduszu.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

1155
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 12 lipca 2005 r.
w sprawie okreÊlenia limitu Êwiadczeƒ rzeczowych wykonywanych w 2006 r. na rzecz obrony
Na podstawie art. 208 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416
i Nr 277, poz. 2742) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Limity Êwiadczeƒ rzeczowych wykonywanych
w 2006 r. na rzecz obrony wynoszà:

na potrzeby zwiàzane z przeprowadzeniem çwiczeƒ wojskowych organizowanych z zastosowaniem natychmiastowego stawiennictwa ˝o∏nierzy
rezerwy w celu sprawdzenia gotowoÊci mobilizacyjnej Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub
zwalczania kl´sk ˝ywio∏owych i likwidacji ich skutków.

1) do 400 nieruchomoÊci (budynków lub ich cz´Êci)
— na potrzeby zwiàzane z przeprowadzeniem poboru;

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2006 r.

2) do 840 pojazdów samochodowych, 140 przyczep
i 85 maszyn wraz z niezb´dnym wyposa˝eniem —

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

1156
ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 13 lipca 2005 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Ârodowiska uprawnieƒ
do nak∏adania grzywien w drodze mandatu karnego
Na podstawie art. 95 § 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks post´powania w sprawach

o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, z póên. zm.1))
zarzàdza si´, co nast´puje:

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 109, poz. 1031 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 128,
poz. 1351 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1103.

