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UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 5 września 1992 r. 

w sprawie uruchomienia i przekazania środków na zaopatrzenie wsi w wodę, budowę kanalizacji i oczyszcza
lni ścieków. 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuje Rząd do 
uruchomienia i przekazania do budżetu województw kwoty 
727.195 mln zł. zawartej w budżecie państwa na rok 1992 
wart. 6 ust. 2 pkt 1, przewidzianej na restrukturyzację 
i modernizację rolnictwa, i przeznaczenie tej kwoty w całości 
na wspomaganie zaopatrzenia wsi w wodę, budowę kanali
zacji i oczyszczalni ścieków . 

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przed
łoży do zaopiniowania sejmowej Komisji Rolnictwa i Gos
podarki Żywnościowej propozycje wykorzystania kwoty wy
mienionej w uchwale. 

Marszałek Sejmu: W. Chrzanowski 

208 

. UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 12 września 1992 r. 

w sprawie łagodzenia skutków suszy w 1992 r. 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że przyjęte 
przez Radę Ministrów w dniu 8 września 1992 r. rozwiązania 
w zakresie łagodzenia skutków suszy i zaproponowana na 
ten cel wielkość kredytów - są niewystarczające . 

Oszacowano już, że na podtrzymanie produkcji rolnej w 
regionach objętych suszą niezbędne są specjalne kredyty, 
wielokrotnie większe od przewidywanych przez Radę Minis
trów. 

Skutków klęski suszy nie zwalczy się środkami finan-

sowymi pozostającymi w dyspozycji Ministra Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej. 

Dlatego Senat wzywa Rząd do uwzględnienia w projek
cie zmian ustawy budżetowej na rok 1992 pilnej potrzeby 
uruchomienia specjalnych kredytów w wysokości odpowia
dającej rzeczywistym rozmiarom klęski i wysokości odpowia
dającej potrzebie zapewnienia Narodowi Polskiemu bez
pieczeństwa żywnościowego. 

Marszałek Senatu: A. Che/kowski 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 27 sierpnia 1992 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych 
i akademickich. 

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 
199'1 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 4, poz. 18, Nr 34, 
poz. 150, Nr 94, poz. 421, Nr 107, poz. 464 i Nr 11 O, poz. 475 
oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85, Nr 33, poz. 143 i Nr 64, poz. 
322) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zarządzenie określa szczegółowe zasady i tryb 
udzielania dotacji przedmiotowych dla wydawców podręcz
ników szkolnych i akademickich. 

§ 2. Dotacje przedmiotowe mogą być przyznane do 
podręczników szkolnych: do przedmiotów specjalistycznych 
w szkołach zawodowych, dla szkół mniejszości narodowych 
i dla szkół specjalnych oraz do podręczników akademickich, 
zwanych dalej "podręcznikami" - w zakresie określonym 
w odrębnych przepisach. 

§ 3. 1. Wydawca, który ubiega się o dotację, obowiąza
ny jest złożyć w Ministerstwie Edukacji Narodowej, zwanym 
dalej "Ministerstwem", wniosek o dotację do podręcznika 
według wzoru określonego w załączniku nr 1 lub nr 2 do 
zarządzenia. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien być 
sporządzony na podstawie maszynopisu podręcznika . 

3. Dotacja do podręcznika szkolnego może być przy
znana w przypadku, gdy podręcznik, zgodnie z odrębnymi 
przepisami, dopuszczony został do użytku szkolnego. 

4. W przypadku pierwszego wydania podręcznika aka
demickiego do wniosku należy dołączyć szczegółowy kon
spekt i dwie recenzje. Na żądanie Ministerstwa wydawca 
obowiązany jest przedstawić maszynopis podręcznika. 


