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KRZYŻEM KAWALERSKIM 
ORDERU ODRODZENIA POLSKI 

30. Stefanek Stanisław s. Jana, 

KRZYŻEM KAWALERSKIM 
ORDERU ODRODZENIA POLSKI 

za wybitnę zasługi w pracy na rzecz rozwoju przemysłu 
drzewnego oraz działalność społeczną , 

31. Dederko Wiesław s. Czesława , 

za wybitne zasługi dla rozwoju urbanistyki 

32. Dołhun Michał s. Władysława, 

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz 
ochrony przeciwpożarowej , 

33. Misiak Józef s. Marcina, 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz honorowego 
krwiodawstwa oraz zaangażowanie w pracy społecznej 

34. TrockiMieczysław s. Mieczysława. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 23 października 1996 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i terminów przekazywania i zwrotu środków otrzymywanych przez 
Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na przejściowe zasilanie gospodarstw pomocniczych (rolnych) 
przy szkołach rolniczych oraz zasad, warunków udzielania i terminów spłaty oprocentowanych pożyczek 

udzielanych tym gospodarstwom. 

Na podstawie art. 40a ust. 3 ustawy z dnia 5 stycz
nia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, 
poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 
i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, 
poz. 601 i Nr 132, poz. 640 oraz z 1996 r. Nr 89, poz. 402 
i Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 
8 sierpnia 1995 r. w sprawie trybu i terminów przekazy
wania i zwrotu środków otrzymywanych przez Ministra 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na przejściowe 

zasilanie gospodarstw pomocniczych (rolnych) przy 
szkołach rolniczych oraz zasad, warunków udzielania 
i terminów spłaty oprocentowanych pożyczek udziela
nych tym gospodarstwom (Monitor Polski Nr 42, 
poz. 488) w § 2 w ust. 2 wyrazy ,,6 q" zastępuje się wy
razami" 10 q". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1997 r. 

Minister Finansów: w z. K. Kalicki 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA 

z dnia 15 października 1996 r. 

w sprawie ustalenia ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 1996 r. 

Na podstawie § 10 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 7 maja 1996 r. w sprawie szczegółowyoh warun
ków i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a także jej 
zwrotu oraz trybu rozliczeń z bankami z tytułu refunda
cji wypłaconych premii (Dz. U. Nr 57, poz. 259) zarzą
dza się, co następuje: 

§ 1. W celu obliczenia premii gwarancyjnej od wkła
dów oszczędnościowych na budownictwo mieszkanio
we dla posiadaczy oszczędnościowych książeczek 

mieszkaniowych ustala się cenę 1 m2 powierzchni użyt
kowej budynku mieszkalnego za I kwartał 1996 r. w wy
sokości 1000 zł. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia. 

Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa: 
B.Blida 


