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446
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 14 sierpnia 2001 r.
w sprawie wysokoÊci kwot wymienionych w art. 41 § 1 pkt 2 oraz w art. 112 § 2 ustawy — Ordynacja podatkowa.
Na podstawie art. 119 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926
i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r.
Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94,
poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459
i Nr 42, poz. 475) og∏asza si´, ˝e wysokoÊç kwot, o któ-

rych mowa w art. 41 § 1 pkt 2 oraz w art. 112 § 2 ustawy — Ordynacja podatkowa, na 2002 r. wynosi
14 173,62 z∏.

Minister Finansów: w z. J. Rudowski

447
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ
z dnia 9 sierpnia 2001 r.
w sprawie kwoty stanowiàcej podstaw´ ustalania wysokoÊci niektórych Êwiadczeƒ pomocy spo∏ecznej
od dnia 1 czerwca 2001 r.
Na podstawie art. 35a ust. 5 i 6 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. z 1998 r.
Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756
i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170,
Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136 i Nr 19, poz. 238 oraz z 2001 r. Nr 72, poz. 748)
og∏asza si´, co nast´puje:
Od dnia 1 czerwca 2001 r. kwota stanowiàca podstaw´ ustalania pomocy pieni´˝nej dla rodziny zast´pczej, wynagrodzenia dla rodziny zast´pczej pe∏niàcej
zadania pogotowia rodzinnego oraz pomocy pieni´˝-

nej na usamodzielnienie lub kontynuowanie nauki,
a tak˝e pomocy rzeczowej dla osób, które osiàgn´∏y
pe∏noletnoÊç w rodzinie zast´pczej, oraz osób opuszczajàcych niektóre typy placówek opiekuƒczo-wychowawczych, domów pomocy spo∏ecznej oraz schroniska dla nieletnich, zak∏ady poprawcze i specjalne
oÊrodki szkolno-wychowawcze, a tak˝e kwot do w∏asnego dysponowania przez dzieci przebywajàce w placówkach
opiekuƒczo-wychowawczych,
wynosi
1 573 z∏.
Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: L. Komo∏owski

448
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ
z dnia 10 sierpnia 2001 r.
w sprawie wysokoÊci zasi∏ku dla bezrobotnych.
Na postawie art. 24 ust. 6b ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56 i Nr 42, poz. 475) og∏asza si´, ˝e w okresie od dnia 1 wrzeÊnia 2001 r. do dnia
28 lutego 2002 r. wysokoÊç zasi∏ku dla bezrobotnych,

o którym mowa w art. 24 ust. 1 powo∏anej ustawy, wynosi 476,70 z∏.

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: L. Komo∏owski

