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UCHW AŁA RADY PAŃSTWA 

z dnia 22 czerwca 1988 r. 

w sprawie zarządzenia wyborów ponownych . 

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 
13 lutego 1984 r. - Ordynacja ·wyborcza do rad narodo
wych (Dz. U. z 1988 r. Nr 7, poz. SS) Rada Państwa po· 
stanawia: 

<§ l. Zarządza się wybory ponowne w okręgu wybor
czym nr 16 utworzonym dla wyboru Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Słupsku - do mandatu, w którego obrębie 
kandydatki: Domin Adela i Prądzyńska Marta otrzymaly 
równą liczbę głosów. 

. § 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 

10 lipca 1988 r. 

§ 3. Daty wykonania czynnoscl przewidzianych w 
Ordynacji wyborczej, których ponowne przeprowadzenie 
jest niezbędne, określa kalendarz wyborczy, stanowiący 

załącznik do uchwały. 

§ 4. Uchwala wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

Przewodniczący Rady Państwa: wz. K. Barcikowski 

Załącznik do uchwały Rady Państwa · 
z dnia 22 czerwca 1988 r.(poz. 157) 

KALEN.DARZ WYBORCZY 

Data wykonania 
czynności wyborczej Treść cZYJ,1ności 

do 27 czerwca 1988 r. - podanie do publicznej wiado
mości uchwały o zarządzeniu 

wyborów ponownych, 

do 29 czerwca 1988 r. - podanie do wiadomości wy
borców granic okręgu wybor
czego, w którym zarządzono 

Data wykonania 
czynności wyborczej 

wybory ponowne, oraz siedzib do 2 lipca 1988 r. 
wojewódzkiej komisji wybor-
czej i właściwych komisji wy-
borczych stopnia podstawo- do S lipca 1988 r. 
\Vego, 
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UCHWAŁA RADY PAŃSTW A 

z dnia 22 czerwca 1988 r. 

Treść czynności 
• 

- podanie do wiadomości wy
borców numerów i .granic 
obwodów głosowania oraz 
siedzib obwodowych komisji 
wyborczych, 

- zgłoszenie listy kandydatów 
do zarejestrowania, 

- ogłoszenie danych o kandy
datach na radnych. 

uchyłająca uchwałę z dnia 18 czerwca 1984 r. w sprawie ustalenia wykładni określen "po wyborach" i "po dniu 
wyborów" użytych wart. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i ' samorządu 

terytorialnego. 

1. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4 Konstytucji 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, vi związku' z art. 1 
pkt SS ustawy z dnia 10 marca 1988 r. o zmianie ustawy
Ordynacja wyborcza do - rad narodowych (Dz. U. Nr 7, 
poz. 54), uchyla się uchwałę Rady Państwa z ·- dnia 
18 czerwca 1984 r. w sprawie ustalenia wykładni określeń 
"po wyborach" i "po dniu wyborów" użytych wart. 87 

ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad naro· 
dowych i samorządu terytorialnego (Monitor Polski Nr 15, 
poz. 102). 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

Przewodniczący Rady Państwa: w z. K. Barcikowski 
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UCHW AŁA Nr 106 RADY MINISTRÓW 

z dnia 20 czerwca 1988 r. 

w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 oraz w związku z art. 18 
ust. 3 ustawy z dnia 26 . lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. 
z 1987 r. Nr 8, poz. 52 i z 1988 r. Nr 16, poz. 112) uchwala 
się, co następuje: 

§ l. 1. Ceny urzędowe ustala się na: 

l) środki spożycia i usługi świadczone ludności : 

a) chleb, mąkę pszenną, 



Monitor Polski Nr 18 271 

b) mięso wieprzowe, wołowe i cielęce, przetwory z 
tego mięsa, z wyjątkiem wyrobów garmażeryjnych 
z mięsa , i mięso mielone - "Y' zakresie objętym 

reglamentacją sprzedaży, 

c) masło śmietankowe, olej uniwersalny, margarynę 

mleczną, 

d) ,' mleko spożywcze, mleko w proszku, mleczne mie
szanki produkcji krajowej dla wcześni aków i nie
mowląt, 

e) sery twarogowe, 
f) cukier biały kryształ, 

g) węgiel kamienny i brykiety z tego węgla, koks, 
półkoks, ogrzewanie mieszkań energią cieplną za
wartą w wodzie lub parze wodnej oraz dostawę 

ciepłej wody do mieszkań, 
h) gaz przewodowy i bezprzewodowy oraz energię 

elektryczną do uzytku domowego, 
i) podręczniki szkolne, 
j) !eki gotowe, surowice i szczepionki, objęte wyka

zami ustalonymi przez Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej (ceny zbytu i detaliczne), 

k) przewozy osób środkami miejskiej komunikacji 
masowej, 

l) świadczenia uspołecznionych zakładów pomocy 
społecznej, domów małych dzieci, żłobków, przed· 
szkoli oraz, zakładów opiekuńczo-wychowawczych, 

ł) świadczenia zakładów społecznych służby zdrowia, 
m) osobiste świadczenia osób fizycznych na rzecz za

kładów społecznych służby zdrowia (oddawanie 
krwi itp.), 

2) środki produkcji : 

a) węgiel kamienny i brykiety z węgla kamienQegb 
oraz koks i półkoks, 

b) ropę naftową i olej opałowy, 
c) gaz przewodowy i bezprzewodowy, ' 
d) energię elektryczną, 

e) rudy żelaza, 

f) celulozę /papierniczą i masy pólchemiczne bielone, 
g) ciągniki kołowe uniwersalne rolnicze, wytwarzane 

przez Zrzeszenie Przemysłu Ciągll.ikowego "URSUS", 
z wyjątkiem ciągników licencyjnych Massey
Ferguson, 

h) mąkę żytnią i pszenną oraz mięso wieprzowe, wo
łowe i ' cielęce objęte reglamentacją sprzedaży, 
masło śmietankowe, olej uniwersalny, margarynę 
mleczną, mleko spożywcze, mleko w proszku, sery 
twarogowe, cukier biały krysztal, 
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i) nawozy sztuczne (z wyjątkiem nawozów ogrodni
czych) oraz wapno .nawozowe, 

j) mieszanki paszowe ś redniobiałkowe dla bydła 

i trzody, koncentraty paszowe wysokobiałkowe 

i mieszanki paszowe mineralne dla bydła i trzody, 
zboża (z wyjątkiem jęczmienia browarnego, prosa, 
gryki, kukurydzy) oraz śruty i otręby z tych zbóż, 

k) podstawowe ś rodki ochrony roś lin, z wyjątkiem 

preparatów importowanych gotowych, wymienio· 
ne w wykazie stanowiącym załącznik do 
uchwały, 

3) produkty rolne skupowane przez jednostki gospodarki 
uspołecznionej oraz importowane (ceny skupu i zbytu) : 

a) zboża, z wyjątkiem jęczmienia browarnego, prosa, 
gryki, kukurydzy oraz materiału siewnego zbóż, 

b) żywiec rzeżny wołowy, wieprzowy i cielęcy, 

c) prosięta i warchlaki ze skupu interwencyjnego, 
d) mleko krowie, 
e) buraki cukrowe, 
f) rzepak i rzepik (bez rzepiku jarego). z wyjątkiem 

materiału siewnego. 

2. Ceny urzędowe ustala się również na : 
1) spirytus (alkohol etylowy) surowy, spirytus (alkohol 

etylowy) rektyfikowany (zwykły, wyborowy i luksu
sowy), z wyjątkiem spirytusu posiarczynowego, po
rektyfikacyjnego i odwodnionego, oraz wyroby spiry
tusowe produkcji krajowej, ' 

2) olej napędowy oraz benzynę objętą na podstawie 
odrębnych przepisów limitowaniem zakupów, sprzeda
waną na karty benzynowe i upoważnienia do dodatko
wego zakl;lpu benzyn, 

3) usługi pogrzebowe i cmentarne, objęte wykazem 
określanym przez wojewodów, 

4) usługi wywozu nieczystości, świadczone przez przed
siębiorstwa użyteczności publicznej na rzecz gospo
darki mieszkaniowej, 

5) usługi magazynowania rezerw państwowych, 

6) mapy i inne materiały 'geodezyjne i kartograficzne, 
sprzedawane z państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego. 

§ 2. Ceny urzędowe towarów i usług wymienionych 
w § 1 w ust. 1 w pkt 1 pod lit. k) oraz w ust. 2 w pkt 3 i 4 
ustalają wojewodowie i prezydenci miast : stołecznego 

Warszawy, Krakowa i Łodzi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1988 r. 

Prezes Rady Ministrów: Z. Messner 

Załącznik do uchwały nr 106 Rady 
Ministrów z dnia 20 czerwca 1988 r. 
(poz, 159) 

WYKAZ ŚRODKOW OCHRONY ROŚLIN, NA KTORE USTALA SIĘ CENY URZĘDOWE 

I. Srodki owadobójcze 

1. Anthio 
2. Cymbusz 10 EC, z wyjątkiem opakowań 0,3 l i mniej-

szych 
3. Decis 2,5 EC, z wyjątkiem opakowań 0,3 l i mniejszych 
4. Enolofos 
,5. Poschlor płynny 25, z wyjątkiem opakowań 0,3 l 

i mnie jszych 
6. Karbolina DNK 

7. Metofos płynny 30 
8. ' Mgławik ekstra 
9. Metox płynny 30, z wyjątkiem opakowań 0,3 I 

mniejszych 
10. Propotox M płynny 

11. Prometen płynny 

12. Ri pcord 10 EC, z wyjątkiem opakowań 0,3 l i mniej
szych 

13. Roztoczol extra płynny 8 , z wyjątkiem opakowań 0,3 l 
i mnie jszych 
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14. Sadofos płynny ,30, z wyjątkiem opakowań"'0,3 

mniejszych 
15. Zolone 35 EC 

. II. Srodki chwastobójcze 

16. Aminopielik D' 
1'1. . Amiriopielik P 
18. Aminopielik M 
19. Antyperz plyrmy 38 
20. Azogard 
21. Betanal 
22. Betanal AM-II 
23. Buracyl 
24. Burtix 
25. Chwastox D · 
26. Chwastox DF 
27. Chwastox ' extra 
28. Chwastox M 
29. Dual 960 EC 
30. Illoxan 36 Ee 
31. Nortron 
32. Pielik 
33. Pielisam . 
34. Piralen 
35. Pyramin 
36. Ro-Neet 6 E 
37. Reglone 
38. Suffix BW 
39. Triflurotox 
40. Teridox 500 EC 

III. Srodki grzybobójcze 

41. Bayleton 25 WP 
42. Cynkotox, z wyjątkiem opakowań .0,3 kg i mniejszych 

, 

43. Funaben 3 
44. Funaben 4 
45. Mancuprox 
46. Morfon 
47. Miedzian 50, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg m~iej-

szych 
48. Ridomil MZ 58 WP 
49. Ridomil plus 45 WP, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg 

i mniejszych 
50. Sandofan Copper 
51. Sandofan Manco 
52. Sadoplon 75 
53. Siarkol K 
54. Siarkol K 500 FW 
55. Sportak 45 EC 
56. Tilt 250 EC 

IV. Zaprawy nasienne 

57. Zaprawa Funaben T, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg 
i mniejszych 

58. Zaprawa Oxafun T 
59. Zaprawa nasienna . T, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg 

i mniejszych 
60. Zaprawa nasienna T zawiesinowa, z wyjątkiem opa- ' 

kowań 0,3 kg i mniejszych 

V. Preparaty różne 

61. Atpol 
6i. lorowit. z wyjątkiem opakowań 0,1 I 
63. Olesil 

mniejszych 

64. Rodentox 
65. Ziarno zatrute, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg i mniej

szych 

.160 

UCHW AtA Nr 107 RADY MINISTRÓW 

z dnia 20 czerwca 1988 I. 

zmieniająca uchwalę w sprawie ograniczeń w użytkowaniu niektórych rodzajów paliw i . energil w latach 
1986-1990. 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. 
o gospodarce energetycznej (Dz. U. Nr 21. poz. 46 i z, 
1987 r. Nr 37, pOL. 180) Rada Ministrów uchwala, co na
stępuje : 

§ l. W uchwale nr 208 Rady Ministrów z dnia 
19 grudnia 1985 r. w sprawie ograniczeń w użytkowaniu 

niektórych rodzajów paliw - i energii w latach 1986-1990 
(Monitor Polski Nr 48, poz. 311) wprowadza się nastę 

pujące zmiany : 

l) w § 19 w ust. 1 po wyrazach "odbywa się w publicz
nych stacjach benzynowych" dodaje się wyrazy "z za
strzeżenjem § 20 ust. 1 pkt 3", 

2) w § 20 w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

,,3) może określić limit benzyn silnikowych, przezna
czonych do sprzedaży osobom fizycznym . oraz 
osobom prawnym i innym jednostkom organiza
cyjnym nie będącym ' jednostkami gospodarki 
uspołecznionej w innym trybie niż określony w 
§ 19 ust. 1. w zależności od kształto~ania się po
daży tych benzyn". 

,§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: Z. Messner 

Tłoczono z polecenia Prez(.sa 'Rady Mini strów w Zakładach Graficznych "Tamka", Zakład nr 1. Wars1.awa, ul. Tamka 3. 

Zam. 0276-1300-88. Cena 24,00 zł 


