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ZARZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 3 lipca 1990 r. 

w sprawie trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na członków kolegiów do spraw wykroczeń. 

Na podstawie art. 9 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. 
o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 
118, z 1972 r. Nr 49, poz. 312, z 1974 r. Nr 24, poz. 142, 
z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1982 r. Nr 45, poz. 291, z 1989 r. Nr 
35, poz. 192 i z 1990 r. Nr 43, poz. 251) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Prezesi sądów wojewódzkich i prokuratorzy woje
wódzcy, zarejestrowane stowarzyszenia, organizacje i zwią
zki zawodowe, a także co najmniej 25 obywateli, zgłaszają 
radom gmin kandydatów lub listy kandydatów na członków 
kolegiów. 

§ 2. Zgłoszenia dokonuje organ stowarzyszenia, orga
nizacji lub związku zawodowego uprawniony do bieżącego 
kierowania działalnością. W zgłoszeniu należy podać nazwę 
i numer rejestru, w którym stowarzyszenie, organizacja lub 
związek zawodowy zostały zarejestrowane. 

§ 3. 1. Zgłoszenie kandydatów na członków kolegiów 
przez obywateli musi być podpisane przez co najmniej 25 

osób mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących na 
terenie gminy. 

2. Obywatel podpisujący zgłoszenie podaje czytelnie 
swoje imię, nazwisko, datę urodzenia i miejsce zamieszkania. 

3. Uprawnionymi do składania oświadczeń w sprawie 
zgloszenia kandydata są trzy pierwsze osoby, które podpisały 
jego zgłoszenie. 

§ 4. 1. Zgłaszając kandydata na członka kolegium nale
ży podać jego imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, 
miejsce zamieszkania, wykształcenie, nazwę i adres zakładu 
pracy, zawód lub charakter wykowywanej pracy. 

2. Kandydat powinien swym podpisem potwierdzić 
zgodę na kandydowanie. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: W. Jaruzelski 
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UCHWAlA Nr 94 RADY MINISTRÓW 

z dnia 27 czerwca 1990 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stanowiska sekretarza stanu w niektórych urzędach admini
stracji państwowej. 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 
1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania 
niektórych naczelnych i centralnych organów administracji 
państwowej (Dz. U. Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 
oraz z 1989 r. Nr 30, poz. 163, Nr 64, poz. 387 i Nr 73, poz. 
433 i 434 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) Rada Ministrów 
uchwala, co następuje : 

§ 1. W uchwale nr 177 Rady Ministrów z dnia 15 
listopada 1985 r. w sprawie utworzenia stanowiska sek
retarza stanu w niektórych urzędach administracji państ-

wowej (Monitor Polski Nr 37, poz. 245, z 1986 r. Nr 33, poz. 
240, z 1987 r. Nr 16, poz. 138, z 1988 r. Nr 33, poz. 298, 
z 1989 r. Nr 12, poz. 95, Nr 34, poz. 261 i Nr 38, poz. 298 oraz 
z 1990 r. Nr 1, poz. 1) w § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

,,7) w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - do spraw 
dwu- i wielostronnych stosunków europejskich oraz 
udziału Polski w procesach integracyjnych Europy" . 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 28 czerwca 1990 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie nie 
uspołecznionym z 1 ha przeliczeniowego. 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym (Dz. U. Nr 52, poz. 268, z 1986 r. Nr 46, 
poz. 225, z 1988 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 1989 r. Nr 7, poz. 45, Nr 
10, poz. 53, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjal
nych z dnia 28 maja 1986 r. w sprawie określenia wysokości 
przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie nie uspołecz
nionym z 1 ha przeliczeniowego (Monitor Polski Nr 18, poz. 

126, z 1987 r. Nr 24, poz. 197, z 1988 r. Nr 21, poz. 194 
i z 1989 r. Nr 22, poz. 169) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Roczny przeciętny dochód z pracy w rolnictwie nie 
uspołecznionym z 1 ha przeliczeniowego ustala się na 
poziomie 890 tys. zł". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 lipca 1990 r. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: J. Kuroń 


