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2) ' w POWSllily ch gonitweIch olJOWiąZLlją wagi określone 
. w poniższej tabeli : 
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do 1600 m 3 lata 52 54 ;)5,6 :} 7 ~8 59 60 
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pont1d 
2400 m 

4 lata i 
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4Jata i 
starsze 60 
3 I a ta 1--=5"'"0--1 

4 lata i 
starsze 60 
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52 !j:J ;)4 55 56 56"5'7 

60 60 hO bO bO 60 60 , 

3) klacze korzysta j"ą z I kg ulgi wagi na dystdnsie do 
1400 m włącznie i z 2 kg ulgi wagi na dystansie po
wyżej 1400 m, 

4) wagę, jaka obowiąz uje w gonitwach, o których mOW t.1 

w pkt l lit. b) i pkt 2, stosuje si p, ró wni eż wówczas, 

75 

gdy do · gonitwy nie zllpisano koai któreyokolwie;( 
z roczników luh po zapisaniu wycofano z gon;I.1::.\'Y 
konie któregokolwiek z roczników, 

5) ulgi wagi dla kIdczy należy stosować równiez '.y 

przypcldku, gdy do gonitwy przeznaczonej' dla koni 
róznej pIci zapisano wyłącznie klacze lub gdy wszyst
kie zapisane ogie ry i walachy wycofano. 

2. W gonitwach przeznaczonych dla ' koni arabskich 
czystej 'krwi, na wszystkich_~dystansach i we wszystkich 
miesiącach obowiązują nIżej podane wagi: 

l) dla kafli trzyletnich - 58 kg, 

.2) dla koni czteroletnich - 59 kg, 

3) dla koni pięcioletnich i starszych - 62 kg, 

4) w gonit wach pfzezt1aczonych dla koni trzyletnich 
i starszych konie trzyletnie korzystają z 4 kg ulgi 
wagi, 

5) we wszyslkich gonilwach przeznaczonych dla koni 
ara bskich czyste j krwi, klacze korzystają z 2 kg ulgi 
wagi. 

3. W gonitwach pŁaskich dla koni półl::fwi Obowią· 

zuje taka sama skala wagi jak dla koni pełnej krwi 
angielskiej. 

ZARV\DZENIE M1NISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOUC7NEJ 

z <ln.ia 20 lutego 1987 r. 

w sprawie trybu ofnacowywania planu wykorzystania Funduszu Zapobiegania Narkomanii oraz sprawozdawczości 
z wykonania planu. 

Na podstawie art. 8 lIsL 5 ustawy z dnia 31 stycznia 
1985 r. o zapobieganiu narkoma nii (Dz. U. Nr 4, poz. 15 
i Nr 15; poz. 66). aft. 4 i 17 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. 
O statystyce państwowej (Dz. U. Nr 7, poz. 58) oraz § 2 
usl. 2 L1chw a ly nr 151 Rady Ministrów z dnia 4 pażdzier
nika 1985 r. \\ sprawie szczegółowych zaslld i trybu wy
korzyslywanićl ·funduszu Zapobiegania Narkomanii (Mo
nitor Połski Nr 31, poz. 209) zarządza się, co nastqpuje: 

§ L l. Projekt planu wykorzystania Funduszu Zapo
biegdnta Narkomanii, zwanego dalej "Funduszem", jest 
opr ,lcowywany corocznie w te rminuch wynikających 

z ha rmonogramu prac na d projektem centralnego planu ' 
roczne go I budżetu. 

2. Podstawę opr iJcowania proj '2ktli planu wykorzy- ' 
5tama Funduszu stanowi program zapobiegania narko
manii. 

3. Nuczelne, centralne i tercr.owe organy admini
stracji państwowej, instytucje pailstwowe, organizacje 
społeczne, kościoly i inne związki wyznaniowe oraz osc
by tJzyczne, których zadania związane z zapobieganiem 
narkomanii ujęto w programie, przesyłają ' w terminie do 
dnia 30 lipca każdego roku do Ministru Zdrowia i Opie · 
ki Społeczne j wnioski o przyznanie środków z FUIl.
duszu na pokrycie wydatków związanycb z wykonyw~

ni.em tych zadań w następnym roku , kalendarzowym. 

4. Wniosek, o którym mowa \\' L;S I. 3, powinien za
'wi e rać uzasadnienie obejmujące prze wiclY'Na ne efekty 
oraz kalkulację planowanych wydatków na ce le okre
ślone w § l uchw[tly nr 151 Rady Min .is!rów z dni a 
-4 października 1985 r. w sprawie szczegółowych zi.lsad 
l trybu wykorzystywania Funduszu Zapobie\.lania Narko
manii (M onitor Polski Nr 31'- poz . '209), zwan e j dal eJ 
"uchwalą", 

5. Minister Zdro\via i Opieki Społecznej przekazuje 
każdego roku, po ogłoszeniu ustawy budżetowej, dyspo
nentom Funduszu drugiego stopnia, ustanowiowym na 
podstawie § 3 ust. 2 llchwaly, na zasadach Qkreślonych 

w . prawie budżetowy m, srodki na sfinansowanie za dał1 
ujętych w plilniewykorz ystania Funduszu. 

6. Środki, o których l11o 'wa w liSt. 5, mogą byc- prze
kazywane do rozlicze ni a dysponentom Funduszu uJ'ugiego 
stopnia w formie zaliczki. 

§ 2. 1. Przy podejmowaniu zadań inwestycyjnych, 
adaptacyjnych, remontów oraz wyposażenia obiektów, 
o których mowa w § 1 pkt !-4 uchwały, stosuje się 

odpowiednie przepis y . obowiązujące przy planowaniu, fi
nansowaniu i rozliczaniu tego rodzaju działalności. 

2. Przyznanie środków z Funduszu na realizację za
dań inwestycyjnydl, o których mowa w ust. l, może być 
uzależnione od ' przedstawienia do wglądu założeń tech
niczno-ekonomicznych obiektu. 

§ 3. 1. Jednostka posiadająca rachunek bankowy 
Funduśzu, oprócz ewidencji wydatków w układzie para
grafów klasyfikacji budżetowej. prowadzi ewidencję ana
lit y czną wydatków z podziałem na cele określone w § 1 
uchwały oraz na jej podstawie sporządza szczegółową 

informację, która stanowi . załqcznik do "Sprawozdania 
o środkach pozabudżetowych Rb-30". 

2. Dysponenci drugiego stopnia sporządzclją i prze
kazują Ministrowi Zdrowia i Opieki Spolecznej, w ter-o 
minach wynikających z obowiązujących w tym zakresie 
prze pisów, spra\vozdania z wykorzystania ' Fundllszu na 
formularzu Rb-30. 

§ 4, Zarządzenie wchodzi w ż vcic z dniem 
ogłoszenia. 
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