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Ministra Oświaty z d" la 5 stycznia 1950' r. w sprawie uLvor zenia wydziałów w Szkole Gł ów
n ej Planowania i Stastystyki w V.r:ll'szawie
Przewodniczącego
Komitetu El:onomicznego Rady lVIinistrów z dnia 14 stycznia 1950 r. zmien iające rozporządz.?nie
o sI atystyce ruchu naturalnego ludności
Ministra :l:eglugi z dnia 19 stycznia l ~50 r. zmien i 'łhce rozporządzeni e Ministra Prz emysłu
i Handlu o wolnej (naclvlodnej) b!lrc~e sta',k6'vv mo<.;kich i międzynarodowych św i ad e ctvlD. ch
wolnej burty
Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lutego lQ50 r. o utworzeniu 'Wydziału dla nieletnich przy
Sądzie Okręgow'ym V,2 \Vlocła w ku
.".
Ministra Skarbu z dni::! 4 lutego 1:;50 r. zmieniające
rozporządzenie
w sprav/ie
wykonania art. 23, 26 i 35 dekretu o zobowiązaniach podatkO'.vych
Ministra Skarbu z dnia ~ btego 1950 r. w sprawie zwolnienb nabycia niektórych praw
majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych oraz zwolnienia niektórych pism od
opłaty
skarbowej.
Ministra Administracji Publicznej z dnia 6 lutego 1950 r. w sprawie umarzania należności
. z tytułu zobowiązań podatkowych, przypadających na rzecz związków samorządu terytorialnego
Ministra Administracji Publicznej z dnia 8 lutego 1950 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów we wpływach z podatku gruntowego w gminach wiejskich
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ROZPORZĄDZf.N-:rE l\'IINISTRA OŚWIATY

z dnia 5 stycznia 1950 r.

w sprawie utworzenia wydziałów w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie,
Na podstawie art: 20 dekretu z dnia 28 paździer
nika 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższe
go (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co na-

wanta finansowego, 4) statystyczny 'oraz zamiejscowy
wydział handlu wewnętrznego VI Łodzi.

stępuje:

§ 2.
ogłoszenia

§ 1. W Szkole Głównej Planowania i Statystyki 1949 r.
w Warszawie tworzy się następujące wydziały: l) planowania przemysłu, 2) planowania handlu, 3) plano- . Minister

Rozporządzenie wchodzi w
z mocą obowiązującą od

Oświaty:

życie

dnia 1

z dniem
września

w z. E. Krassows[{a
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ROZPORZĄDZENIE

PRZEWODNICU-\C1WO KOMITETU EKONOMICZNEGO RADY lVUNISTUÓW
z dnia 14 stycznia 1950 r.

zn::i2ni23ą c c rozpon:ądzeni.e

o statystyce ruchu naturaln.eg o ludności.

Na pod3tawle art. 7 ust. 1 dekretu z dnia 31 lipca
1916 r. o organizacji statystyki paóshvoweji o Głównym
Urz'ic1zie StatystycznJrm (Dz. U. R. P. z 19,16 r. Nr 41,

poz. 239 i z 1947 r . Nr 65, poz. 393) i art. 21 ustawy z dnia
10 lutego 1949 y. o zmianie organizacji naczelnych władz
gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nl: 7, poz. 43), zarz,ądza

______________________________________________
Dziennik
Ustaw Nr .(
~ :lIJ
~.

się

~

______________________________________
'-'
Poz. 32,

33, 34 i 35

c~~--~--

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1949 r.

w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Skarbu, co następuje:

Przewodniczący

Komitetu Ekonomicznego Rady
Ministrów: H. Minc

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
2 dnia 28 października 1947 r. o statystyce ruchu naturalnego ludności (Dz. U. R.. P. Nr 68, poz. 422) skreśla
się § 7.

Minister Administracji Publicznej: Wi. Wolsld
Minister Skarbu: K. Dqbrowski
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA 2EGLUGI

z dnia 19 stycznia 1950 r.
2mieniające rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu o wolnej (nadwodnej) burcie
i międzynarodowych świadectwach wolnej burty.

statków

morskich

§ 1. W § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra PrzeNa podstawie art. 7 rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1930 r. o bezpie- . mysłu i Handlu z dnia 18 października 1933 r. o wolnej
(nadwodnej) burcie statków morskich i międzynaro
czeństwie statków morskich (Dz. U. R. P. z 1938 r.
Nr 46, poz. 376) oraz art. 2 ustawy z dnia 17 marca dowych świadectwach wolnej burty (Dz. U. R. P. Nr 95,
1933 r. w sprawie ratyfikacji międzynarodowej kon- poz. 739) zmienia się wyrazy "Urząd Morski -- inicjawen:cji o liniach ładunkowych, podpisanej VI Londynie ły P.H." na "Urząd Morski -- inicjały M. Ż.".
dnia 5 lipca 1930 r., wraz z protokołem końcowym,
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w źycie z dniem
załącznikami I, II, III, IV oraz aktem końcowym mię
dzynarodowej konferencji o liniach ładunkowych ogłoszenia.
z 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr 25, poz. 205) zarządza się, co
następuje:
Minister Zeglugi: A. Rapacki
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ROZPORZĄDZENIE

lUINISTRA SPRA WIEDLIWOŚCJ

z dnia 4 lutego 1950 r.
o utworzeniu

Wydziału

dla llieletllich przy

Na podstawie art. 4 prawa o ustroju
szechnych w brzmieniu ustalonym

sądów

pow-

wart. l ustawy

Z dnia 27 kwietnia 1949 r. (Dz. U. R. P. Nr 32,

poz.

237) zarządza się, co następuje:

Sądzie Okręgowym

we

Włodawku.

§ 1· Tworzy się Wydział dla nieletnich (sąd dla:
nieletnich) w Sądzie Okręgowym we Włocławku.
§ 2· Rozporządzenie wchodzi w źycie 7. dniem
15 lutego 1950 r.
Minister Sprawiedliwości: H. Swiqtkowski
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SKARBU

z dnia 4 lutego 1950 r.
tlmieniające

rozporzadzenie w sprawie wykonania art. 23, 26 i 35 dekretu o zobowiązaniach podatJwwydi.

Na podstawie art. 26 ust. 2 oraz art. 35 ust. 3 dekretu
dnia 16 maja 1946 r. o zobowiązaniach podatkowych
(Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 27, poz. 173, z 1948 r. Nr 36,

_z

poz. 248 i Nr 52, poz. 413 oraz z 1949 r. Nr 53, poz. 419)
zarz;Jdrza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 27

