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OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 22 maja 2001 r.
w sprawie og∏oszenia kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485,
Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6,
poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95,
poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz
z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46, poz. 499), w oparciu
o dost´pne dane, og∏asza si´ za rok bud˝etowy 2000:
1) kwoty:
a) paƒstwowego
d∏ugu
publicznego
—
280 494,7 mln z∏,
b) niewymagalnych zobowiàzaƒ z tytu∏u por´czeƒ
i gwarancji udzielonych przez podmioty sektora
finansów publicznych — 20 758,1 mln z∏,
c) d∏ugu Skarbu Paƒstwa — 266 837,8 mln z∏,
d) niewymagalnych zobowiàzaƒ z tytu∏u por´czeƒ
i gwarancji udzielonych przez Skarb Paƒstwa —
19 894,4 mln z∏,

2) relacja do produktu krajowego brutto:
a) kwoty paƒstwowego d∏ugu publicznego wynios∏a 40,91%,
b) ∏àcznej kwoty paƒstwowego d∏ugu publicznego,
powi´kszonej o kwot´ przewidywanych wyp∏at
z tytu∏u por´czeƒ i gwarancji udzielonych przez
podmioty sektora finansów publicznych, wynios∏a 42,30%,
c) kwoty d∏ugu Skarbu Paƒstwa wynios∏a 38,92%,
d) ∏àcznej kwoty d∏ugu Skarbu Paƒstwa, powi´kszonej o kwot´ przewidywanych wyp∏at z tytu∏u
por´czeƒ i gwarancji udzielonych przez Skarb
Paƒstwa, wynios∏a 40,29%.

Minister Finansów: J. Bauc
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OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 16 maja 2001 r.
w sprawie wysokoÊci przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w kopalniach w´gla kamiennego w pierwszym kwartale 2001 r. dla okreÊlenia Êredniomiesi´cznej sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne oraz sk∏adki na
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza
górnictwa.
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa w´gla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach
gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 i z 2001 r.
Nr 5, poz. 41) og∏asza si´, i˝ wysokoÊç przeci´tnego
miesi´cznego wynagrodzenia w kopalniach w´gla kamiennego w pierwszym kwartale 2001 r. wynosi∏a
2 874,41 z∏ brutto.

Niniejsze og∏asza si´ dla okreÊlenia Êredniomiesi´cznej sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne oraz sk∏adki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych
Âwiadczeƒ Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa w drugim kwartale 2001 r.

Minister Gospodarki: w z. A. Karbownik
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OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 16 maja 2001 r.
w sprawie wskaênika wzrostu przeci´tnych wynagrodzeƒ na potrzeby waloryzacji Êwiadczeƒ socjalnych
i zasi∏ków socjalnych w przedsi´biorstwach górniczych i przedsi´biorstwach robót górniczych w drugim
kwartale 2001 r.
Na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa w´gla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach
gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 i z 2001 r.
Nr 5, poz. 41) og∏asza si´, i˝ wskaênik wzrostu przeci´t-

nych wynagrodzeƒ obowiàzujàcy na potrzeby waloryzacji Êwiadczeƒ socjalnych i zasi∏ków socjalnych dla
przedsi´biorstw górniczych i przedsi´biorstw robót
górniczych w drugim kwartale 2001 r. wynosi 1,0676.
Minister Gospodarki: w z. A. Karbownik

