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Poz. 662, 663 i 664

662
OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 30 paêdziernika 2001 r.
w sprawie wysokoÊci przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w kopalniach w´gla kamiennego w trzecim
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 trzecim kwartale 2001 r. wynosi∏a
3148,53 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 czwartym kwartale 2001 r.

Minister Gospodarki: J. Piechota

663
OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 30 paêdziernika 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 czwartym
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 czwartym kwartale 2001 r. wynosi 1,0380.
Minister Gospodarki: J. Piechota

664
OBWIESZCZENIE PREZESA URZ¢DU MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST
z dnia 7 listopada 2001 r.
w sprawie Êrednich podstawowych dochodów podatkowych gmin za 2001 r. w przeliczeniu
na 1 mieszkaƒca.
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71,
poz. 734) og∏asza si´ Êrednie podstawowych docho-

dów podatkowych gmin za 2001 r., w przeliczeniu na
1 mieszkaƒca, dla nast´pujàcych kategorii gmin:

