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UCHWAŁA Nr 136 RADY MINISTRÓW 

z dnia 31 sierpnia 1990 r. 

uchył<.l j ąca uchwałę w sprawie wewnętrznego eksportu marynarskiego. 

Rada Ministrów uchwa la, co następuje: 

§ 1. Uchyla się uchwałę nr 48/68 Komitetu Ekonomicz
nego Rady Ministrów z dllla 13 lutego 1968 r. w sprawie 
wewnętrznego eksportu marynarskiego. 

§ 2. Bony towarowe wydane na podstawie przepisów 
wykonawczych do uchwały, o której mowa w § 1, zachowują 

ważność do dnia 31 grudnia 1990 r. i stanowią podstawę do 
zakupu towarów w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego 
" Baltona" S.A. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 
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UCHWAŁA Nr 141 RADY MINISTRÓW 

z dnia 6 września 1990 r. 

w sprawie uchylenia niektórych uchwał Rady Ministrów. 

Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

§ 1. Tracą moc uchwały : 

1) nr 46 Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1978 r. 
w sprawie jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia 
dziecka (Monitor Polski Nr 15, poz. 49), 

2) nr 102 Rady Min istrów z dnia 24 czerwca 1986 r. 
w sprawie wysokości zasiłków przysługujących 
członkom rodzin żołnierzy i osób spełniających za
stępczo obowiązek służby wojskowej (Monitor 

Polski Nr 18, poz. 120, z 1987 r. Nr 9, poz. 83 i z 1988 r. 
Nr 3, poz. 27), 

3) nr 112 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. w sprawie 
dodatków z tytułu wzrostu cen artykułów żywnościo
wych, przysługujących żołnierzom, osobom spełniają 
cym zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz człon 
kom ich rodzin (Monitor Polski Nr 24, poz. 188, Nr 30, 
poz. 231 i Nr 35, poz. 272) . 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 

1990 r. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 
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ZARZĄDZENIE Nr 47 PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 16 sierpnia 1990 r. 

w sprawie rejestracji związków międzygminnych. 

Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95, Nr 34, 
poz. 199 i Nr 43, poz. 253) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Gminy tworzące związek międzygminny (związek ko
munalny) zgłaszają jego utworzenie do rejestru za pośrednict
wem wojewody właściwego ze względu na siedzibę związku . 

§ 2. Do zgłoszenia, o którym mowa w § 1, załącza się: 

1) uchwały rad gmin o utworzeniu związku , 

2) uchwały rad gmin o przyjęciu statutu, 

3) statut związku, 

4) wyciągi z protokołów posiedzeń rad gmin dotyczące 
trybu podejmowania uchwał określonych w pkt 1 i 2. 

§ 3. 1. W księdze rejestrowej wpisuje się w odrębnych 
rubrykach: 

1) numer kolejny wpisu, 

2) nazwę związku i jego siedzibę, 

3) oznaczenie gmin uczestniczących w związku, 

4) przedmiot działania związku , 

5) czas trwania związku, 

6) datę rejestracji związku, 

7) datę ogłoszenia statutu związku oraz jego zmian, 

8) datę likwidacji związku . 

2. Dokumenty stanowiące podstawę rejestracji prze
chowywane są w aktach rejestrowych. 

§ 4. Obsługę organizacyjno-techniczną rejestru prowa
dzi Urząd Rady Ministrów. 

§ 5. Rejestr jest jawny. 

§ 6. O rejestracji związku zawiadamia się na piśmie 
gminy uczestniczące w związku oraz wojewodę, o którym 
mowa w § 1. 

§ 7. WojQwoda, po otrzymaniu zawiadomienia o rejest
racji związku, zarządża ogłoszenie statutu związku w woje-
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wódzkim dzienniku urzędowym . Dzień wydania dziennika § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
urzędowego jest dn iem ogłoszen i a statutu . nia. 

§ 8. Przepisy zarządzenia stosuje się odpowiednio do 
zmian dotyczących zwi ązku , powstałych po rejestracji, jeżeli 
zmiany te dotyczą danych objętych księgą rejestrową . Prezes Rady Ministrów: w z. J. Janowski 

267 

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 20 sierpnia 1990 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie zwrotu równowartości pomocy materialnej, kosztów utrzymania 
i umundurowania, otrzymanych w czasie nauki w szkołach pożarniczych. 

Na podstawie art. 35 ust. 2 dekretu z dnia 27 grudnia 
1974 r. o służbie funkcjonariuszy pożarnictwa (Dz. U. Nr 50, 
poz. 321 , z1975r. Nr20, poz.106, z1988r. Nr19, poz. 132 
i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W § 1 zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 3 grudnia 1976 r. w sprawie zwrotu równowartości 
pomocy materialnej, kosztów utrzymania i umundurowania, 
otrzymanych w czasie nauki w szkołach pożarniczych (Moni
tor Polski Nr 44, poz. 218, z 1983 r. Nr 33, poz. 181 i z 1985 r. 
Nr 37, poz. 247) wprowadza się następujące zmiany: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Funkcjonariusze pożarnictwa oraz kandydaci na 
funkcjonariuszy pożarnictwa w wypadkach okreś
lonych wart. 35 i 45 dekretu z dnia 27 grudnia 
1974 r. o służbie funkcjonariuszy pożarnictwa 
zwracają równowartość pomocy materialnej oraz 
kosztów utrzymania i umundurowania.", 

2) po ust. 1 dodaje się ust. 1 a, 1 b i 1 c w brzmieniu : 

,,1 a. Zwrot pomocy materialnej otrzymanej w czasie 
nauki obejmuje kwoty: 

1) miesięcznych świadczeń pieniężnych w po
szczególnych latach nauki, 

2) miesięcznych dodatków za stopień , 

3) jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie 
dla absolwenta szkoły. 

1 b. Zwrot kosztów utrzymania i umundurowania 
w czasie nauki obejmuje: 
1) koszty zakwaterowania, 
2) koszty wyżywienia, 
3) koszty umundurowania, odzieży specjalnej 

i wyekwipowania osobistego. 
1 c. Wysokość kwot i kosztów, o których mowa w ust. 

1 a i 1 b, ustala się na podstawie stawek i norm 
należności przysługujących kandydatom na funk
cjonariuszy pożarnictwa , obowiązujących w czasie 
trwania nauki począwszy od dnia jej rozpoczęcia ." 

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

Minister Spraw Wewnętrznych : K. Kozłowski 
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OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 14 sierpnia 1990 r. 

w sprawie zmian w wykazie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny. 

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 26 lutego 
1982 r. o statystyce państwowej (Dz. U. z 1989 r. Nr 40, poz. 
221) ogłasza się, co następuje: 

W wykazie obowiązków sprawozdawczych ustalonych 
przez Główny Urząd Statystyczny, stanowiącym załącznik do 
obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 7 grudnia 1989 r. (Monitor Polski Nr 43, poz. 350 oraz 
z 1990 r. Nr 9, poz. 69 i Nr 25, poz. 199), wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w części III - Ochrona środowiska i postęp naukowo
-techniczny: 

a) pod lp. 29 w rubryce 5 na końcu dodaje się wyrazy 
"zm. z. nr 39 z 1990 r. (Nr 14, poz. 70)", 

b) lp. 35 skreśla się, 

2) w części IV - Inwestycje, ceny i finanse: 

a) pod lp. 41 w rubryce 5 na końcu dodaje się wyrazy 
"zm. z. nr 33 z 1990 r. (Nr 13, poz. 63)", 

b) lp. 45 skreśla się, 
3) w części V - Działalność podstawowa: 

a) pod lp. 61 : 
- w rubryce 3 skreśla się wyrazy ,,7 października" , 

- w rubryce 5 na końcu dodaje się wyrazy "zm. z. nr 
41 z 1990 r. (Nr 14, poz. 72)", 

b) pod lp. 63: 

- w rubryce 3 skreśla się wyrazy" 16 października", 

- w rubryce 5 na końcu dodaje się wyrazy "zm. z. nr 
41 z 1990 r. (Nr 14, poz. 72), 

c) pod lp. 81 w rubryce 5 na końcu dodaje się wyrazy 
"zm. z. nr 34 z 1990 r. (Nr 13, poz. 64)", 

d) lp. 92 skreśla się . 
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