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14 55/0-91057 Kopyta drewniane .do mechanicznej produkcji obuwia. 
Sworznie spoidła. 

30 września 1955 r,> 

Wymagania techniczne. 

15 55/0-91058 Kopyta drewniane do mechanicznej produkcji obuwia. 30 września 1955 r, 
. Trzpienie, płytki, krążki, tulejki, ochraniacze progu. 

16 . 55/0-96054 

Wymagania techniczne. 

Narzędzia rzemieślnicze. 

Pędzle malarskie. 
BadaI)ia techniczne. 

§ 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w zakre
sie nOlm wymienionych vr§ 1 lp. 7-15 do kopyt drewnianych 
do mechanicznej produkcji obuwia w numeracji metrycznej 
łub dorabianych do fa·sonów obuwi.a znajdującego się w obro~ 
cie w dniu wejścia w życie rozporządzenia. . 

1 października 1955 r. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 paździer
nika 1956 r, 

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego: w z. M. Lesz , 
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ROZPORZ.ĄDZENIE MINlSTRA FINANSOW 

z dnia 22 czerwca 1956. r. 

zmieniające rozporządzenie z dnia 26 Ilstopada 1952 r. w sprawie ksiąg podatkowych dla podatników podlegających opodał- . 
kowaniu na zasadach obowiązujących gospodarkę nie uspołecznioną. . 

Na podstawie art. 102 ust. 2 i 6 dekretu z dnia 16 maja 
1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1950 r. Nr 56, 
poz. 506 i z 1953 r. Nr 9, poz. 27) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzen iu M inistra Finansów z dnia 26 li.s to
pada 1952 r. w sprawie k sią9 poda tkowych dla podatników 
podlegających opodatkowaniu na zasadach obowiązujc1cych 
gospodarkę nie uspołecznioną (Dz. U. z 1953 r. Nr 3, poz. 5) 
wprow adza się nastqpujące zmiany: 

. 1) w § 4 ust. ł pk t l skresla s ię wyraz "młynarstwa ": 

2) w § 4 ust 1 dodaje s ię nowy pkt 2 w brzmien iu: _ 
,,2) prowadzą młyny, w iatraki, kasza rnie i samodzie lne 

srutowniki, jeże li w myśl szczególnych przepisów 
o dokumentacji przemiału gospodarczego zbóż pro
wadzą rachunkowość zgodnie z tymi przep isami"; 

4) w § 4 ust. 2 wyrazy "wojewódzkich (m st. Warsn wy 
i m. Łodzi) rad narodowych (wydziały finansowe)" za
stępuje się wyrazami "powiatowych . mIast stanowią
cych powią.ty oraz dzielnicowych rad narodow ych 
(wydziały - oddziały finansowe) " j - ,,-

5) w § 17 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 
-

,,9. Obowiązek prowadzenia kontroli ilościowej - uie 

dotyczy podatników prowadzących mfyny, wiatraki, 
kaszarnie, samodiieJne śrutowniki oraz pieknrn le, 
którzy w myśl szczególnych przepisów o dokt~menta
cji przeminłu gospodarczego zbóż oraz o wypieku 
prowadzą rachunkowość zgodnie z tymi przep isami", 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ' 

3) w §. 4 dotychczasowe p k t 2-5 otrzymują kolejną numera 
cję 3-6 .. Minister Finansów: w z. J . Kole 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLIWOSCI 

z dnia 3 lipca 19.56 r. 

o Inspektorach społecznych przy sąd!lch powiatowych, 

Na podstawi e art. 55a § 2 ustawy z dnia 27 czerwca 19S0 r. 
o pOstępowaniu niespornym w spra wilch rocjzin nych orilZ 1. za 

' kresu kurateli (Dz. U. z 1950 r. Nr 34, poz. 310 i z 1956 r. Nr Iti, 
poz. 891 zarządza się, co n astępuje: 

§ 1. Inspektorzy społeczni stanowią organ pomocniczy wla
dzyopjekuńczej. Pełnienie obowiązków inspektora spoleczne
go jest funk cją społeczną. 

. § 2 . 1. Inspektorów społecznych powołuje prezes SąOil po
WIatowego spośród osób, które posiadają obywatelstwo polskie 

/ 

i korzystają z pełni praw oqywatelskich i cywilnych oraz d-ają 
rękojmię należytego wykonywania obowiązków opiekuJ1CZO
wychowawczych. 

2. Prezydia rad narodowych współdziałają przy doborze 
inspek torów społecznych. 

§ 3. Nie mogą być inspektorami społecznymi osoby pozha~ 
wione praw rodzicielski ch lub opiekuńczych oraz osoby, którym 
ogranicwno władzę rodzicielską. 


