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UCHWAlA Nr 109 RADY MINISTRÓW 

z dnia 16 lipca 1990 r. 

w sprawie zniesienia niektórych funduszy celowych. 

Na podstawie art. 97 pkt 1 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, z 1988 r. Nr 19, poz. 131 i Nr 41, poz. 325 
oraz z 1989 r. Nr 6, poz. 32 i Nr 34, poz. 178) Rada Ministrów 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Znosi się następujące fundusze: 

1) fundusze mieszkaniowe Ministerstwa Obrony Narodo
wej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 

2) fundusz mieszkaniowy Ministerstwa Sprawiedliwości, 

3) fundusz odnowy uzbrojenia i sprzętu techniczno
-wojskowego, 

4) fundusz odtworzeniowy Ministerstwa Spraw Wewnę-
trznych, 

5) fundusz pomocy rodzinie, 

6) fundusz finansowania prac geologicznych, 

7) Narodowy Fundusz Ochrony Zabytkowej Kopalni Soli 
"Wieliczka" , 

8) Centralny Fundusz Przeciwalkoholowy i wojewódzkie 
fundusze przeciwalkoholowe, 

9) fundusz rozwoju wodociągów i kanalizacji w miastach 
(centralny i terenowy). 

10) Fundusz Ochotniczych Hufców Pracy. 

§ 2. Zadania finansowane ze środków funduszy wymie
nionych w § 1 będą finansowane odpowiednio ze środków 
budżetu państwa lub budżetów gmin, stosownie do przepi
sów prawa budżetowego i innych ustaw. 

§ 3. 1. Nie wykorzystane środki pieniężne, wierzytelno
ści i pozostałe składniki majątkowe oraz zobowiązania fun
duszy wymienionych w § 1 podlegają przekazaniu według 
stanu na dzień 31 grudnia 1990 r. na rzecz jednostek 
dysponujących rachunkami dochodów odpowiednio budże
tu państwa lub budżetów gmin, przewidzianych na finan
sowanie zadań zniesionych funduszy. 

2. Przekazanie, o którym mowa w ust. 1, powinno 
nastąpić w terminie 5 dni od dnia sporzCjdzenia przez 
dysponenta funduszu sprawozdania finan:;owt:go za 1990 r. 

3. Minister Finansów, w razie wątpliwości , rozstrzyga, 
która z jednostek przejmuje nie wykorzystane środki pienięż
ne, wierzytelności i pozostałe skłaqniki majątkowe oraz 
zobowiązania Zniesionego funduszu. 
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4. Środki f inansowe pozostające na koniec 1990 r. na 
rachunkach centralnego i wojewódzkich funduszy przeciw
alkoholowych zostaną zadysponowane odrębn ie przez M in i
stra Finansów. 

§ 4. W uchwale nr 260 Rady Ministrów z dnia 16 
grudnia 1982 r. w sprawie dalszego rozwoj u Ochotniczych 
Hufców Pracy (Monitor Polski Nr 31 , poz. 267, z 1984 r. Nr 1, 
poz. 4,Dz. U. z 1987 r. Nr 2, poz. 9 i Monitor Polski z 1989 r. 
Nr 3, poz. 27) skreśla się § 13. 

§ 5. Tracą moc: 

1) uchwała nr 303 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 
1974 r. w sprawie funduszów mieszkaniowych Minis
terstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw We
wnętrznych (Monitor Polski Nr 42, poz. 251), 

2) uchwała nr 23 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1977 r. 
w sprawie funduszu mieszkaniowego M inisterstwa 
Sprawiedliwości (Monitor Polski Nr 5, poz. 34) , 

3) uchwała nr 59/79 Rady Ministrów z dnia 30 marca 
1979 r. w sprawie utworzenia funduszu odnowy uzbro
jenia i sprzętu techniczno-wojskowego, 

4) uchwala nr 150/80 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 
1980 r. w sprawie utworzenia " Funduszu odtworzenio
wego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych" , 

5) uchwała nr 1/82 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1982 r. 
w sprawie utworzenia funduszu pomocy rodzinie, zmienio
na uchwałą nr 86/83 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1983 r., 

6) uchwała nr 138 Rady M inistrów z dnia 1 lipca 1982 r. 
w sprawie funduszu f inansowa nia prac geolog icznych 
(Monitor Polski Nr 17, poz. 139 i z 1984 r. Nr 22, poz. 
149) . 

7) uchwała nr 13 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1983 r. 
w sprawie funduszu surowców wtórnych (Monitor 
Polski Nr 8, poz. 48 i z 1984 r. Nr 19, poz. 133). 

8) uchwała nr 115 Rady M inistrów z dnia 8 wrześ nia 
1983 r. w sprawie utworzen ia Narodowego Funduszu 
Ochrony Zabytkowej Kopalni Soli "Wieliczka " (Monitor 
Polski Nr 31, poz. 170). 

9) uchwała nr 137 Rady Ministrów z dnia 17 październi ka 
1983 r. w sprawie utworzenia centralnego funduszu 
oszczędnościowego paliw, energii, surowców i materia 
łów (Monitor Polski Nr 36, poz. 202) , 

10) uchwała nr 177 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1983 r. 
w sprawie funduszu przeciwalkoholowego (Mon itor 
Polski Nr 41, poz. 236 i z 1988 r. Nr 37, paz 341 ). 

11) uchwała nr 178 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 
1984 r. w sprawie funduszu rozwoju wodociągów i ka
nalizacji w miastach (Monitor Polski Nr 28, poz. 187 
i z 1988 r. Nr 36, poz. 327). 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1991 r., z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 3 i 4 oraz § 5 pkt 3 i 4, 
które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 
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UCHWAŁA Nr 126 RADY MINISTRÓW 

z dnia 13 sierpnia 1990 r. 

w sprawie wynagrodzenia zasadniczego notariuszy prowadzących indywidualne kancelarie notarialne. 

Na podstawie art. 23 § 1 i w związku z art. 5 § 3 ustawy 
z dnia 24 maja 1989 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 33, 
poz. 176 i Nr 73, poz. 436) Rada Ministrów uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Wynagrodzenie zasadnicze notariusza prowadzą
cego indywidualną kancelarię notarialną wynosi połowę 
wynagrodzenia zasadnrczego notariusza zatrudnionego 
w państwowym biurze notarialnym. 

§ 2. Notariusz prowadzący indywidualną kancelarię no
tarialną otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, 
niezależnie od dochodu pieniężnego, jaki może uzyskać 
z części opłat notarialnych przeznaczonych, na podstawie 
odrębnych przepisów, na pokrycie wydatków kancelarii . 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: wz. L. Balcerowicz 
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UCHWAŁA Nr 132 RADY MINISTRÓW 

z dnia 22 sierpnia 1990 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przenie
sionym do pracy w innej mi,ejscowości. 

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 
1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 
31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 
132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, paz 178 i 182 oraz z 1990 r. 
Nr 20, poz. 121) Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 225 Rady M in istrów z dnia 8 listopada 
1982 r. w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom 
u rzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej 
miejscowośc i (M onitor Polski Nr 30, poz. 258, z 1985 r. Nr 8. 

poz. 66, z 1986 r. Nr 19, poz. 139, z 1987 r. Nr 9, poz. 82, 
z 1988 r. Nr 3 poz. 21 i z 1989 r. Nr 4, paz 43) w § 10 w ust. 
1 wyrazy "odpowiadającej 6,5% najniższego wynagrodzenia 
w uspołecznionych zakładach pracy, określonego przez Radę 
Ministrów" zastępuje się wyrazami " 11 100 zł" . . 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 września 1990 r. 

Prezes Rady Ministrów: wz. L. Balcerowicz 


