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UCHWAlA Nr 217 RADY MINISTROW 

z dnia 28 grudnia 1988 r. 

w sprawie dostosowania zasad dysponowania l administrowania hmd.u5zem rozwoju wodocłągów i kanalizacji 
w miastach do rozwiązań ustawy o systemie rad narodo wycb i samorządu terytorialnego. 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 16 czerwca 1988 r. 
o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady funkcjo
nowania terenowych organów władzy i administracji pań
stwowej (Dz. U. Nr 19, poz. 132) Rada Ministrów uchwala, 
co następuje~ 

§ 1. W uchwale nr 178 Rady Ministrów z dnia 
24 grudnia 1984 r. w sprawie funduszu rozwoju wódo
ciągQW i kanalizacji w miastach (Monitor Polski Nr 28, 
poz. 187) wprowadza się następujące zmiany: 

l) § 5 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 5. 1; Srodkami funduszów dysponują: 

1) funduszu terenowego - właściwa woje
wódzka rada narodowa, 

2) funduszu centralnego - Minister Gospo
darki Przestrzennej i B1;ldownictwa. 

2. Srodkami funduszu terenowego administruje 
terenowy organ administracji państwowej o 
właściwości ogólnej stopnia wojewódzkie
go, zwany dalej "terenowym organem admi
nistracji państwowej". 

. 3. Terenowy organ administracji państwowej 
opracowuje i przedstawia do uchwalenia 
właściwej wojewódzkiej radzie narodowej 
projekt planu funduszu terenowego oraz 
przedstawia do zatwietdzenia sprawozdanie 
z wykonania tego planu.", 

2) ' w § 6 ust. 2 skreśla się. "-

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem stycznia 
1989 r. 

Prezes Rady Ministr.ów: M. F. Rakowski 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
I 

z dnia 29 grudnia 1988 r. 

rmłenłaJące zarządzenie w sprawie szczególówych zasad przyznawania oraz trybu wypłacania ekwiwalentu 
pienlężuegoucznlom szkół zawodowych realizującym program praktycznej nauki zawodu. 

Na podstawie § 15 ust. 4 rozporządżenia Rady Mini
strów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zasad organi
zowania i finansowania praktycznej nauki zawodu oraz 
ponoszenia kosztów kształcenia przez zakłady pracy za
trudniające absolwentów szkół zawodowych (Dz. U. Nr 52, 
poz. 268 i z 1988 r. Nr 29, póz. 201) zarządza się, co na
stępuje: . 

,§ 1. W zarząd.zeniu Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 20 września 1988 r. w sprawie szczegółowych zas.ad 

przyznawania oraz trybu wypłacania ekwiwalentu· pienięż
nego uczniom szkół zawodowych reatizującym program 
praktycznej nauki zawodu (Monitor Polski Nr 30, poz. 2671 . 
w § 2 w ust. 2 po wyrazach "praktyk zawodowych" do
daje się wyr,!-zy "począwszy od roku szkolnego 1988/89". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Edukacji Narodowej: w z. C. Królikowski 

ZARZĄDZENIE MINISTRA FINĄNSOW 

z dnia 24 grudnia 1988 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad' l trybu wykonywam a budzetu państwa. 

Na podstawie art. 12 pkt 2, art. 21a ust. 2, art. 51 . 
ust. 3 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 r. Nr 19, poz. 131) zarządza się, co na
stępuJe: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 
29 grudnia 1984 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania 

budżetu państwa (Monitor Polski Nr 31, poz. 215,.z 
1985 r. Nr 15, poz: 119 i Nr 48, poz. 314 oraz z 1988 r. 
Nr 2, poz. 14 i Nr 26, . poz. 233) wprowadza się następu
jące zmiany: 

l) § 31 skreśla się; 

2) § 32 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 32. 1. Obsługę kasową jednostek budżetowych 

wykonują nieodpłatnie: Narodowy Bank 


