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97 
UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 30 marca 1990 r. 

w sprawie zmian w składzie osoboWym Prezydium Senatu. 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 
~ ust. 1 uchwały Senatu z dnia 4 lipca 1989 r. w sprawie 
organów Senatu (Monitor Polski Nr 22, poz. 161 i Nr 26, 
poz. 206): 

- odwołuje senatora Krzysztofa Kozłowskiego ze stanowis
ka członka Prezydium Senatu, 

- dokonuje wyboru senatora Janusza Ziółkowskiego na 
stanowisko członka Prezydium Senatu. 

Marszałek Senatu: A. Stelmachowski 

98 
UCHWAŁA Nr 51 RADY MINISTRÓW 

z dnia 31 marca 1990 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty elektryfikacyjnej pobieranej przy powszechnej elektryfikacji wsi. 

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 28 czerwca 
1950 r. o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli (Dz. U. 
z 1954 r. Nr 32, poz. 135) Rada Ministrów uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale nr 32 Rady Ministrów z dnia 8 lutego 
1988 r. w sprawie opłaty elektryfikacyjnej pobieranej przy 
powszechnej elektryfikacji wsi (Monitor Polski Nr 9, poz. 74) 
w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

..4. Równowartość pieniężną żyta, o której mowa w ust. 1 i 2, 
oblicza się według ustalonej do celów podatku rolnego 

średniej ceny skupu żyta w IV kwartale roku poprzedzają
cego rok, w którym nastąpiła elektryfikacja budynku." 

§ 2. Przepis §. 1 stosuje się przy obliczaniu opłaty 
elektryfikacyjnej począwszy od 1990 r. 

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

Prezes Rady Ministrów T. Mazowiecki 

99 I 

UCHWAŁA Nr 52 RADY MINISTRÓW 

z dnia 6 kwietnia 1990 r. 

'iN sprawie rekompensaty za utracone zarobki osób wchodzących w skład komisji wyborczych w wyborach do 
rad gmin. 

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
- Ordynacja wyborcza do rad gmin (Dz. U. Nr 16, poz. 96) 
Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Osobom wchodzącym w skład komisji wybor
czej. które na czas pełnienia obowiązków w tej komisji 
otrzymały urlop bezpłatny w zatrudniającym je zakładzie 
pracy, przysługuje zryczałtowana rekompensata za utracone 
zarobki, ustalona w wysokości równej zarobkom jak za czas 
przepracowany. 

2. Rekompensaty wypłacają na podstawie zaświadczeń 
zakładów pracy właściwe zarządy gmin, a w czasie pierw-

szych wyborów do rad gmin przeprowadzanych w 1990 r. 
- właściwe terenowe organy administracji państwowej 
stopnia podstawowego. 

3. Należności, o których mowa w ust. 1, są pokrywane 
ze środków budżetowych przeznaczonych na pokrycie kosz
tów związanych z wyborami do rad gmin. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 

100 
ZARZĄDZENIE Nr 31 PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 5 kwietnia 1990 r. 

w sprawie uzyskania przez dzielnice m. st. Warszawy statusu gmin. 

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o. samorządzie t~rytorialnY,Jl\< Dz. U. Nr16, poz. 95) zarządza 
Się, co następuJe: 

§ 1. W mieście stołecznym Warszawie status gmin po
siadają następujące dzielnice: 

1) Warszawa-Mokotów, 
2) Warszawa-Ochota, 
3) Warszawa-Praga Południe, 

4) Warszawa-Praga Północ, 
5) Warszawa-Śródmieście, 
6) Warszawa-Wola, 
7) Warszawa-Żoliborz. 

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

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 


