
' ; ",' 

Dziennik Ustaw Ni 44 - 616 "'-:.. '. Poz. 400, '401 i · 402 

Art. 2~PtZewidziany w ' obowiązujących przepisach 
:zakres ' właściwości Komitetu Ekonomicznego 'Rady Mi
nistrów przechodzi na Prezydium Rządu. 

Art. 3. Przewidziany W obowiązujących przepi
lIach zakres działania Przewodniczącego KOmitetu. Eko
nomicznego . Rady Ministrów przechodzi na Przewod7 

niczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodar
(:Zego z zastrzeżeniem przepisów art. 12 i 13 ustawy 
o zmianie organizacji naczelnych władz gospodarki na
rodowej ·w brzmieniu niniejszego dekretu. 

Ailt. + . . Wykonanie dekretu Porucza się Prezesowi
Rldy Ministrów i Prżewodniczącemu 'Państwowejr Ko-.· 
m isji Planowania Gospodarczego. 

Art. 5. Dekret wchodzi wżycie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Wiceprezes Rady Ministrów i Przewodniczący 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego: 

H. Minc 
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DEKRET 

z dnia21wrZeśniif HJ5'O r. 

o zmianie prawa 'Ó' : Btow8rzyszeniaeh. 

'Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia .' 
19 lutego 1947 r. o uBtroju i zakresie działania naj wyż
flZych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnią. . 
21 lipca 1950 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania 
dekfętów z ll1oc'l 1.l.Stawy (Dz. U" R. P. Nr 29, ~. 271)-:-:, 
Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa za
twi~rqza, co następuje: 

. 'Art. 1. W rozporządzeniu P:rezydenta Rzecżypos
litej z 'dnia27 paidziernika 1932 r. -. Prawo o stowa
rzyszeniach (Dz. " U.R. P. z 1932 r. Nr 94, poz. 808, 
z 1946 r. Nr 4, poz. 30, "z 1949 r. Nr 41, poz. 293 i Nr 43, 
poz. 335) - wprowadza się następujące zmiany: 

1) Art. 22 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 22. Przewidzi~ny w artykule poprzednim 

wpis do rejestru powinien obejmować: 
a) nazwę i siedzibę stowarzyszenia oraz teren dzia-

łalności, 
b) datę wpis4 do rejestru, 
c) cel stowarzyszenia i środki działania, 

d) imiona i nazwiska założycieli, 
e) ewentualne ograniczenia pełnomocnictw zarządu, 
f) czas trwania stowarzyszenia, o ile jest on ogra

niczony. 
Ogłoszenie w Monitorze Polskim zawierać powinno: 
a) nazwę i siedzibę stowarzyszenia oraz teren dzia- " 

łalności, 

b) cel stowarzyszenia - jeżeli nie wynika już 
z nazwy stowarzyszenia, 

c) . datę wpisu do rejestru i numer pozycji". 

·2) .Art. 27 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 27. Majątek stowarzyszenia .... rozwiązanego ' 

przez władzę bądż takiego,co do którego . władza 
zadecydowała likwidację na podstawie art. 26,będzie 
użyty na cel, który określi władza rejestracyjna". 

3) Ar( 37 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 37. Wszelkie postanowienia władz stowarzy

szenia, zmierzające do uszczuplenia majątku stowarzy-. 
szenia, wymagają zgody właściwej władzy rejestracyj
nej. 

W razie rozwiązania się stowarzyszenia na skutek 
własnej uchwały lub upływu terminu, na który zostałO' 
utworzone, albo osiągnięcia celu stowarzyszenia, ostat- · 
nie walne zgromadzenie określi w drodze uchwały, któ
ra podlega zatwierdzeniu władzy rejestracyjnej, prze
znaczenie majątku stowarzyszenia. W braku takiej 
uchwały lub w razie niezatwierdzenia jej stosuje .się 
odpowiednio przepis art. 27". . 

} 4) Wprowadza się nowy art. 43a w brzmieniu: 
I "Art. 43a. Kontrola gospodarki stowarzyszeń oraz 
/, ' unormowanie rachunkowości i sprawozdawczości 
II l i finansowej należą do władzy rejestracyjnej." 

Art. 2. Wykonanie dekretu porucza się Prezesowi 
Rady Ministrów. 

Art. 3. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów; J. Cyrankiewicz 
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DEKRET 

z dnia 21 września 1950 r . 

o zmianie ustawy o obowiązku uczestnic'lenia w ob~ocie bezgotówkowym. 

Na podstawie art. 4 Ustawy K onstytucyjnej z dnia 
19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania naj wyz-

szych organów Rzeczypospolitej P olskiej i ustawy z dnia 
21 lipca 1950 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania 


