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§ 24. Przepisy niniejszego rozporządzenia rozciąga' się 

na pracowników przedsiębiorstw Międzymiastowych Kabli 
Telekomunikacyj i1ych. 

§ 25. Tra-cą moc: 

1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego1949 r. 
w sprawie uposażenia pracowników państwowego przed
siębiorstwa "Polska Poczta, 'Telegraf i Telefon" (Dz. U. 

. i 1,949 r. Nr 14, poz. 90, z 1951 r. Nr 64, poz. 438, 
z 1953 r. Nr 50, poz. '246, z 1955 r. Nr 36, poz. 224 
i z 1956 r. Nr 40, poz., 183)1 

l) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 

Poz. 236,231 i 238 

i Telefon" (Dz. U, z' 1951 r. Nr 64, poz. 438 i z 1953 r. ·-:
Nr 25, poz. 241) i 

3) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1953 r .. 
w sprawie wynagrodzeń pracowników finansowo-księgo
wych w państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, 
Telegraf i Telefon'" (Dz. U. Nr 25, poz. 99). 

§ 26. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza 
się Ministrowi Łączności . 

§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze- ' 

nia z mocą od dnia 1 września 1957 r. 

1951 r. w sprawie uposażenia, niektórych kategoriipra- Pre:zesRady Ministrów: w z. Z. Nowak 
cowników przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Teleg~af 
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z dnia '10 września 1957 r. 

w sprawie zbywania nieruchomości, wchodzących w skład majątku i dobra dawnych ' gromad. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 u'stawy z dnia 25 września 
1954 r. o reformie podziału administracyjnego WSi l powo

" łaniugromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43,poz. 191) 
t.arządza się, co następuje: 

§ 1. Zbywan,ie nieruchomości, których właścicielem 'N 
dniu wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 r. o re
formie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadz
kich rad narodowych (Dz. U. Nr 43. poz. 191) była gromada, 
zwanych dalej nieruchomościami, następuje zgodnie z prze
pisami niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. 1. O zbyciu nieruchomości decyduje gromadzka ra
da narodowa na wniosek zebrania wiejskiego . . 

2. Uchwała gromadzkiej rady narodowej w sprawie zby
cia nieruchomości wymaga zatwierdzenia prżez prezydium 
powiatowej rady narodowej. 

§ 3. Zbycie nieruchomości może nastąpić, jeżeli uzasad
niają to gospodarcze, społeczne bądż kulturalne potrzeby 
mieszkańców wsi. . 

§ 4, ' Wniosek zebrania wiejskiego oraz uchwala gro
madzkiej rady narodowej powinny oznaczyć cele, na jakie 
wykorzystape zostaną środki uzyska ne w wyniku zbycia nie
ruchpmości. ' 

§ 5. Po zatwierdzeniu uchwały gmmadzkieJ rady naro- ' 
dowej przez prezydium powiatowej rady narodowęj przewod
niczący gromadzkiej rady narodowej zawiera w formie aktu 
notarialnego umowę z nabywcą o przeniesienIe własności. 

§ 6. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi 
Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości i innym zain
teresowanym ministrom. 

§ 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: w z. Z. Nowak 
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z dnia 10 września 1957 r. 

zmieniające rozporządzenie z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie określenia organów administracji państwowej, na które 
przechodzą niektóre uprawnienia Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i jej Przewodniczącego. 

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 
1956 r. o utworzeniu przy Radzie Ministrów Komisji Plano
wania io zniesieniu Państwowej Komisji Planowania Gospo
darczego (Dz. U. Nr 54, poz. 244) zarządza się, co następuje: 

§ 1. § 14 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
15 listopada 1956 r. w sprawie określenia o~ganów admini-

. stracji państwowej, ' na które przechodzą niektóre uprawnie
pia Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i jej 
Przewodniczącego (Dz. U. Nr 58, poz. 270), otrzymuje brzmie-
n~: . 
"l) wydawania wytycznych o sporz,\dzaniu planów przewo-

zowych (art. 14 ust. 1 i 3) perspektywicznych, w'ielo
letnich i rocznych przechodzą na Komisję Planowania 
prży Radzie Ministrów, a wydawania wytycznych o spo
rządzaniu planów przewozowych operatywT)ych prze
chodzą na Ministra Komunikacji, który działa w por-o
zumieniu z zainteresowanymi ministrami i z Przewodni
czącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów." 

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

Prezes Rady Ministrów: w z. Z. Nowak 
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