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UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 2 października 1992 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1991 r. 
oraz w sprawie absolutorium dla Rządu. 

I. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje sprawozda
nie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 
31 gJudnia 1991 r. 

II. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej udziela Rządo
wi absolutorium za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 
1991 r. 

Marszałek Sejmu: W. Chrzanowski 
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UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 2 października 1992 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 1991 r. oraz z realizacji 
polityki pieniężnej w 1991 r. 

1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje sprawo
zdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego 
w 1991 r. oraz z realizacji polityki pieniężnej w 1991 r. 

2. Sejm Rzeczypospol.itej Polskiej zwraca jednak uwagę 

na fakt. że finansowanie budżetu państwa przy pomocy 
kredytu Narodowego Banku Polskiego przekroczyło ograni
czenie nałożone przez ustawę budżetową. 

Marszałek Sejmu: W. Chrzanowski 
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UCHWAŁA Nr 110 RADY MINISTRÓW 

z dnia 9 października 1992 r. 

uchylająca uchwałę w sprawie ograniczenia przewozu przesyłek kolejami normalnotorowymi. 

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 
listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. Nr 53, poz. 
272 i z 1991 r. Nr 1 07, poz. 462) Rada Ministrów uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Traci moc uchwała nr 70 Rady Ministrów z dnia 

9 maja 1986 r. w sprawie ograniczenia przewozu przesyłek 
kolejami normalnotorowymi (Monitor Polski Nr 14, poz. 95). 

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

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 2 pa;zdziernika 1992 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1992 r. 

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 23 listopada 
1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, poz. 504 oraz z 1991 r. Nr 
69, poz. 293 i Nr 105, poz. 451) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do zarządzenia Ministra Łączności 
z dnia 30 lipca 1991 r. w sprawie planu emisji znaczków 
pocztowych na 1992 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 180 
i z 1992 r. Nr 11, poz. 78) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w liczbie porządkowej 11 : 
a) w kolumnie 2 skreśla się wyrazy "zapowiedź Świato

wej Wystawy Filatelistycznej Polska 93", 
b) w kolumnie 4 wyraz "lipiec" zastępuje się wyrazem 

"październ ik", 

2) w liczbie porządkowej 14 w kolumnie 3 wyrazy ,,2 bloki" 
zastępuje się wyrazami ,,1 blok w dwóch wersjach", 


