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UCHWAŁA N.r 31 RADY MINISTROW 

zi:lnia 2 "-C8 '1991 ". 

zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń p~ług~jącYch pracownikom urzędów państwowych 
przeniesionym do pracy w innej miejscowości. 

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 
1982 r. o pracownikach urzędów państwoWych (,I)z. 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, poz: 178 i 182 oraz z 1990 r. Nr 20, 
poz. 121) Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 225 Rady Ministrów z dnia 8 lis
topada 1982 r. w sprjłwie świadczer'i przysługujitcychpraco
wnikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy 
w innej miejscowości (Monitor Polski Nr 30, poz. 258, 

z 1985 r. Nr 8, poz. 66, z 1986 r. Nr 19, poz. 139, z 1987 r. Nr 
9, -POl. 82, z t988 r. Nr 3, poz 21, z'1969 r. Nr 4, poz. 43 oraz 
z 1990 r. Nr 33, poz. 263 i Nr 49, poz. 375) w § 10 w ust. 
1 wyrazy ,,13000 zY' zastępuje sięwvrazami .. 16000 zY'. 

§ 2. Uchwała wc~ w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 marca 1991 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. K. Bielecki 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSP<?DARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA 

z dnia 28 lutego 1991 r. 

w sprawie ustalenia wskaioika.przeliczeniowego 1 m 2 powierzclmi użytkowej budynku mieszkalnego w celu 
przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 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 (Oz. U. Nr 72, poz. 
424) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W celu przeliczenia wartości wkładów lokowanych 
w 1990 r. na oszczędnościowych książeczkach mieszkanio
wych Powszechnej Kasy Oszczędności - banku państ~ 
wowego i banków spółdzielczych na liczbę m2 powierzchni 
użytkowej budynku mieszkalnego, ustala się wskaźnik przeli-

czeniowy 1 m2 powierzchni użytkowej dla budownictwa 
mieszkaniowego sp6łdziełczego wielorodzinnego i jedno
rodzinnego oraz indywiduałnego na IV kwartał 1990 r. 
w wysokości 2.120 tys. zł .. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dn·iem ogło
szenia. 

Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa: 
A. Glapiński 
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ZARZĄDZENIE MIŃISTRA 'PRACY I POUTVKI SOCJAlNEJ 

z dnia 27 ~utego 1991 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie norm wyżywienia oraz wysokości równoważników pieniężnych za 
wyżywienie i ubranie oraz zasad ich wypłacariia poborowym odbyWającym służbę zastępczą • 

Na podstawie art. 205 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

. Polskiej (Dz. U. z 1988 r .. Nr 30, poz. 207, z 1989 r. Nr 20, poz. 
104, Nr 29, poz. 154 i Nr 34, poz. 178 oraz z 1990 r. Nr 30, 

, poz. 179, Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 319 i Nr 78, poz. 462) 
. zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 12 października 1988 r. w sprawie nprm wyżywienia 
oraz wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie 

. i ubranie oraz zasad ich wypłacania poborowym odbywają
cym służbę zastępczą (Monitor Polski Nr 30, .poz. 272, 
z 1989 r. Nr 34, poz. 265 i z 1990 f. Nr 26, poz. 205) w § 2 
w ust. 1 wyrazy ,,300000 zł" zastępuje się wyrazami 
,,360 000 zł" . 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 marca 1991 r. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: M. Boni 




