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1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,, 1. Gospodarstwo pomocnicze, którego plan finanso

wy przewiduje wpłatę zysku do budżetu, dokonuje 
tej wpłaty co kwartał w wysokośc i wynikającej 

z faktycznie osiągniętego zysku, z uwzględnieniem 
zasad, o których mowa w § 9, a za IV kwartał 
- zaliczkowo w wysokości wpłaty za III kwartał. 
Wpłat za pierwsze trzy kwartały dokonuje się w ter
minie 20 dni po zakończeniu każdego kwartału, a za 
IV kwartał - w terminie do dnia 20 grudnia.", 
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2) dodaje się ust. 1 a w brzmieniu : 

,,1 a. Dodatkowych wpłat wynikających z rozliczeń o
partych na faktycznie osiągniętym zysku za pierw
sze trzy kwartały 1990 r. należy dokonać w terminie 
do dnia 20 listopada 1990 r.". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Minister Finansów: w z. A. Podsiadlo 

ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 18 października 1990 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych. 

Na podstawie art. 8 ust. 4 i art. 1 2 pkt 2 i 3 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) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Finańsów z dnia 29 maja 
1989 r. w sprawie środków specjalnych jednostek budżeto
wych (Monitor Polski Nr 19, poz. 128) w § 10 ust. 1 otrzymu
je brzmienie: 
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,,1. Jeżeli plan finansowy środków specjalnych przewi
duje wpłatę do budżetu nadwyżki środków ob
rotowych (§ 9 ust. 5), dysponent dokonuje tej 
wpłaty zaliczkowo w wysokości planowanej wpłaty 
rocznej w terminie do dnia 20 grudnia ." 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Minister Finansów: w z. A. Podsiadlo 

ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA 

z dnia 22 października 1990 r. 

w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m 2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu 
przeliczeń wkładów oszczędnościowych w 1990 r . 

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
16 października 1990 r. w sprawie udzielania dotacji na 
wypłatę premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościo
wych na budownictwo mieszkaniowe (Dz. U. Nr 72, poz. 
424) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W celu przeliczenia wartości wkładów w 1990 r. na 
oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych Powsze
chnej Kasy Oszczędności i banków spółdzielczych na liczbę 
m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ustala się 

wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 powierzchni użytkowej dla 
budownictwa mieszkaniowego: 

I kwartał 1990 r. w wysokości 673 tys. zł, 

II kwartał 1990 r. w wysokości 1.214 tys. zł . 

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

Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa: 
w z. J. Bajszczak 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 16 października 1990 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników resortowych ośrodków szkolenia, 
dokształcania i doskonalenia kadr. 

Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 31 lipca 1989 r. w sprawie zasad wynagradzania 
pracowników resortowych ośrodków szkolenia, dokształ
cania i doskonalenia kadr (Monitor Polski Nr 31, poz. 238, Nr 
36, poz. 284, Nr 39, poz. 308 oraz z 1990 r. Nr 3, poz. 23, Nr 

18, poz. 138 i Nr 30, poz. 241) załącznik nr 1 otrzymuje 
brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życ ie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 października 1990 r. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: wz. H. Góralska 


