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ROZPORZĄDZENlE .' MINISTRA

FIN1\NSQW

z ,.dnia 18 kwietnia 1950 r.

w sprawie przekazania Bankowi Rzemiosła ·i ~Handlu, przez ~niektóre

spółdzi~Inie kreay~oweagend

oraz
aktywow i pasywów, objętych rachunkiem polśkim oraz postawieniatychąpółdziehii w stan likwidacji.

Na podstawie art. 28 ust. 1 i art. 36 ust. 1, "2i 5 -dekretu z 'dnia 25 października 1948 r. o .reformie 'bankowej (Dz. U. R. P. Nr 52, poz. 412) zarządza się, •
następuje:

§l. W dniu 1 maja 1950 r. spółdzielnie 'kredytow.e;,
(oszczędnościowo-poż yczkowe) :

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej
Bank Spółdzielczy vi Bydgoszczy .
Bank Ludowy w Chorzowie
(
Bank Ludowy w Chorzowie --:- Batory
. Spółdżielczy Bank Ludowy ' wCzęstm;howie
Bank Udziałowy Spółdiielczy w Dąbrowie Górniczej
Bank Ludowy w Gdańsku
. •!!lpółdzielczy ,Bank iKIteąytowy "0/' .Gdańsku ·-Gliwie
, .Bank Ludowy w ,Gdlfni
Bank Rybaków Morskieh w G.dyni
.Bank Ened.y.towy , ~półdzielcżiY ' w Gnieźnie
Bank Spółdzielczy w Kaliszu '
,
Bank Spółdzielczy Rzemieślników i Kupców Chrze~cijańskich w Kaliszu
Bank Spółdzielczy w Katowicach
Bank Spółdzi elczy w Krakowie na Podgórzu
Kasa Przemysłowców i Rolników Lubelskich wv Irublinie
Polski Bank Ludowy w Mysłowicach
Kasa Kredytowo-Pożyczkowa w Poznaniu
co
Spółdzielczy Bank Mi eszczański w Przemyślu
Bank Spółdzielczy w Radomiu
Bank Spółdzielczy w Rudzie Śląskiej
Bank Ludowy w Skarżysku-Kamieimej
Bank Ludowy w Sopocie
Spółdzielczy Bank Rzemieślniczy w Sosnowcu

Bank Spółdzielczy 'w Szczecinie
Bank Spółdzielczy Rzemieślników Rzeczypospolitej
polskiej w Warszawie
Spółdzielczy Bank Kupiectwa i Drobnego
Prze·
my.słu w Warszawie
Spółdzielczy Bank Farmaceutów w Warszawie
.spółdzielczy Bank Techniczny w Warszawie
Centralna Kasa Spóldzielcza ~N Zam<1>ściu
- przekażą Bankowi Rzemiosła i Handlu:.'
1) wszystkie , swe agendy oraz ustalone ~edług bilansu
ibr.utto na , dzień 30 .kwietnia 1950 r. aktywa i pasy, wa, objęte rachunkiem polskim w r(')zumieniu rozporządzenia Kierownika Resortu Gospodarki Naro. dowęj i Finansów .z dnia 5 ,paźd;z:ier.nika
1944 r .
'Dczynmlściach ;bankowych na obszarach wyzwolonych ..sp.od .o kupacji .:(Dz. U.H. P. 'Nr 7, poz. 38.).
zmienionego rQ~orządzeni.em Ministra Skarbu /
z dnia 6 stycznia 1945 r. (Dz. U.R. .P. Nr 1, poz. .4.);
2) wszystkie swe nieruchomości i ruchomości, .figurujące
w rachunkach ,;starym" i "okupacyjnym"
'w 1'.0zumieniu rozporządzenia powołanego w pkt 1
po cenach, które zostaną ustalone przez Ministra
,.F inansów.
..

§ .2. Z dniem 1 maj a 1950 r. spółdzielnie kredy toV{e, WY!llienione w § 1, . przechodzą w stan likwidacji,
która obejmie rachunki "stare" i ;,okupacyjne" w rozumieniu l'azporządzenia powołanego w § 1.
§ 3.
;szeni:a.

Rozpo-rządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogło

Minister Finansów: K. Dqbrowski

ROZPORZĄDZENIE MlNłS1lRAFfN~NSi!)\V

z dnia 20 kwietnia 1950 r.

zmieniające rozporządzenie Ministra Skarbu w spraw ie wykÓnania ustawy o podatku od wynagrodzeit
Na podstaw ie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego
1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. R. P. Nr 7,
poz. 41) oraz art. 15 dekretu z dnia 16 maja 1946 r.
<> postępowaniu podatkowym (Dż. U. R. P. ~ 1946 r.
Nr .27, ,poz. 174 :oraz z 1948 r.Nr 12, .fJoz.94 j :Nr 52,
poz. :413) .zarządza 'się,co n astępuJe:
, '.§ L W .T(i)zporządzen iu-Ministra Skarbu :z dnia' 17
marca 1949 r. w sp r aw ie wykonan;a ustawy z dnia ·4
lutego 1949 r. o podatku od wyna§;r odzeń (Dz. U. R. P.
Nr 15, poz. 98) wprowadza .się następ lłjąqe ,zmiany :

1) w § 7 ust. 4 pkt 2) dodaj e
"a

'także

się

na

końcu

wyrazy:

.insty tucje kredy'towe", '

2) w § 14 dodaje się pkt 7) w brzmieniu:
,;7) ósoby trudni ące się osobiście, bezcibcej pomocy, skupem jar na rzecz gminnych spółdzielni
,;Samopomoc Chłopska" i spółdzielni ' mleczarskojajczarskich oraz Centrali Spółdzielni MleczarskoJ'aj'czarskich" ,

J)§

· 610trz~rrn.!je :br zmienie:

