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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 22 sierpnia 1995 r. 

w sprawie określenia wysokości procentu sumy wpływów, uzyskanych z tytułu obowiązkowych składek 
ubezpieczeniowych pobieranych za ubezpieczenie od ognia, przekazywanego Komendantowi Głównemu 

Państwowej Straży Pożarnej przez instytucje ubezpieczeniowe w 1996 r. 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierp
nia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, 
poz. 351, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 89, poz. 414) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. Instytucje ubezpieczeniowe obowiązane są 
w 1996 r. przekazać Komendantowi Głównemu Pań
stwowej Straży Pożarnej 3% sumy wpływów uzyska-

nych z tytułu obowiązkowych składek ubezpieczenio
wych pobieranych za ubezpieczenie od ognia. 

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

Minister Finansów: w z. K. Kalicki 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

. z dnia 25 sierpnia 1995 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych. 

Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerw
ca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 1994 r. Nr 19, poz. 70 
i Nr 105, poz. 509 oraz z 1995 r. Nr 34, poz. 163) zarzą
dza się, co nastąpuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 
10 marca 1994 r. w sprawie utworzenia ośrodków za
miejscowych prokuratur rejonowych (Monitor Polski 
Nr 19, poz. 147 i Nr 51, poz. 437 oraz z 1995 r. Nr 9, poz. 
123 i Nr 15, poz. 183) w § 1 wprowadza się następują
cą zmianę: 

- dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 

,,12) w województwie wrocławskim: Ośrodek Zamiej
scowy Prokuratury Rejonowej w Trzebnicy z sie
dzibą w Miliczu, któremu powierza się załatwia
nie spraw z terenu gmin: Cieszków i Milicz". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1995 r. 

. Minister Sprawiedliwości: J. Jaskiernia 
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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

z dnia 25 sierpnia 1995 r. 

w sprawie określenia wzoru ogłoszenia o wyborze oferty oraz dodatkowych informacji, jakie muszą być za
warte w ogłoszeniu. 

Na podstawie art. 50 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. 
Nr 76, poz. 344 i Nr 130, poz. 645 oraz z 1995 r. Nr 99, 
poz. 488) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór ogłoszenia o wyborze oferty 
(druk ZP-150). 

§ 2. Wzór ogłoszenia, o którym mowa w § 1, stano
wi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 wrze
śnia 1995 r. 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych: J. Żuk 


