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231 
UCHWAlA Nr 159 RADY MINISTRÓW 

z dnia 29 sierpnia 1988 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ~ynagradzania pracowników zatrudnionych w państwowych 
- przedsiębiorstwach uzdrowiskowych. 

Na. podstawie art. 79 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. 
Nr 24, poz. 141, z i975 T. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, 
poz. 23, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, OZ 1985 r. Nr 20, poz. 85 
i Nr 35, poz. 162, z 1986 r. Nr 42, . poz. 20t, z 1987 r. 
Nr ~1, poz. 124 oraz z 1988 r. Nr 20, poź; 134) Rada Mi· 

. -- nistrów uchwala, co następuje: 

§ 1. W § 2 uchwały nr 13 Rady Ministrów z dnia 
18 stycznia 1988 r.w sprawie zasad wynagradzania pra
cowników zatrudnionych w państwowych przedsiębior
stwach uzdrowiskowych (Moni~or Polski Nr 4, poz. 38) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w pkt 1 kwotę ,,35 000 zł" zastępuje się kwotą 
,;52 000 zł", . 

2) w pkt 2 kwotę ,,170 zł" zastępuje się kwotą ,,260 zł". 

§ 2. Stawki wynagrodzenia zasadniczego, ustalone 
zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, obejmują dodatek wy
płacany na podstawie uchwały nr 17 Rady Ministrów 
z dnia 1 lutego 1988 r. Vi sprawie dodatków z tytułu 
wzrostu cen (Monitor Polski Nr 3, poz. 20) . 

§ 3. Wprowadzenie nowych stawek wynagrodzeń 
zasadniczych może nastąpić wyłącznie w ramach posiada
nych przez państwowe przedsiębiorstwa uzdrowiskowe 
środków przeznaczonych na wynagrodzenia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 

z mocą od dnia 1 lipca 1988 r. 

Prezes Rady Ministrów: Z. Messner 

232 
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 8 września 1988 'r. 

w sprawie zaniechania ustalania I poboru podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rolników ze 
. świadczenia usług rolniczych przy użyciu własnego sprzętu . . 

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 
1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, 
poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984r. Nr 52. poz; 268 
i z 1985 r. Nr 12, poz. 50) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zarządza się zaniechanie ustalania i poboru po
datków obrotowego i dochodowego od przychodów rolni
ków prowadzących gospodarstwo rolne. bez zatrudniania 
w nim pracowników, z wykonywania własnym sprzętem, 

osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających . 
we wspólnym g05podarstwie domowym, usług w zakresie 
rolnictwa. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie' z dniem ogłoszenia 
i ma zastosowanie do przychodów osiągniętych p~zynając 
od dnia 1 września 1988 r. 

Minister Finansów: B. SamojJik 

233 
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 8 września 1988 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad I trybu wykonywania budżetu państwa. 

Na podstawie art. 12 pkt 2. art. 51 ust. ' 3, art. 60 
ust. 5 i art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 3 grudnia 1984 r. -
Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 56, poz. 283, z .1985 r. Nr 59, 
poz. 296. z 1986 r. Nr 42. poz. 202. z 1987 r'. Nr 33, poz. 181 
i z 1988 T. Nr 19. poz. 131) zarządza się, co następuje: 

§ l. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grud
nia 1984 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania budże
tu państwa (Monitor Polski Nr 31, poz. 215, z 1985 r. Nr 15, 
poz. 119 oraz Nr 48, poz. 314 i z 1988 r. Nr '2, poz. 14) 
wprowadza się następujące zmiany : 

l) w § 34 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
,,4. W zakresie wydatków budżetowych banki otwie

rają izbom skarbowym rachunki wydatków budże
tu centralnego dla dokonywania wypłat dotacji 

przedmiotowych przedsiębiorstwom państwowym 

i spółdzielniom."; 
2) w § 60 skreśla się U!?t. 3; 
3) w § 61 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

,,4. Urzędy skarbowe w porozumieniu z terenowym 
organem administracji państwowej o właściwości 
szczególnej do spraw finansowych mogą przeka
zywać kwoty uzyskanych za poprzedni miesiąc 

wpływów podatkowych i niepodatkowych należ
ności budżetowych na rzecz właściwego budżetu 
terenowego w terminie. o którym mowa w ust. L"; 

4) § 68 skreśla się. 

. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosżenia. 

Minister Finansów: B. SamojJik 


