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RADY MINISTROW

z dnia 15 sierpnia f973 r. w sprawie zasad I trybu przekazania majątku spółdzielni zdrowia . zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" wydziałom zdrowia I opieki ..społecznej
'prezydiów rad narodowych
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Ministrów Spraw Wewnętrznych
Spraw Zagranicźnych z· dnia 20 sierpnia 1973 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie zasad I trybu postępowania oraz właściwości organów w sprawach paszportowych
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Ministr·a Gospodarki Terenowej I Ochrony Srodowiska oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu
Kultury Fizycznej I Turystyki z dnia 26 lipca 1973 r. w sprawie wymagań higienicZJlosanitarnych dla
hoteli I innych zakładów noclegowych •
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OBWIESZCZENIE

Ministra Leśnictwa I Przemysłu Drzewnego z dnia 31 lipca 1973 r. w sprawie ogłoszenia lednolitego
tekstu ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych I prawie łowieckim
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194
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW

·z dnia ·15 sierpnia 1973 r.

w sprawie zasad I trybu przekazania majątku spółdzielni zdrowia zrzeszonych w Centrali RoJniclejSpóldzlelnł
.
"Samopomoc Chłopska'~ wydziałom ·zdrowla J opieki. społecznej prezydiów rad narodowych.
Na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca
1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości
(Dz. U. z 1961 r. Nr 18, poz. 94 i z 1971 r. Nr 27, poz. 249)
zarz\ądza się, co następuje:
§ 1. Nieruchomości i pozQstały majątek spółdzielni
zdrowia zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Sam opomoc Chłopska" położone na obszarach gmin, zwane
dalej "majątkiem", podlegają przekazaniu wydziałom zdrowia i opieki społecznej prezydiów powiatowych rad nąro
dowych w tr yb ie i na zasadach określonych w niniejszym
rozporządzeniu.

§ 2. 1. Przekazaniu podlE'gają wszystkie akty~a i pa-

sywa

objęte

bilansem

sporządzonym

na

dzień

przekazania.

2. Przekazany majątek spółdzi.elni zdrowia powinien
być przejęty po oszacowaniu komisyjnym co do zgodności
wartości bilansowej środków trwałych ze stanem faktycznym.
3. Komisję powołuje przewodniczący prezydium powiatowej ra·d y narodowej. W skład kom isji wchodzą: pr,ze"
wodniczący komisji oraz czterech członków spośród przedstawicieli wydziału zdrowia i o(} i e~i spole.c zqej , .wydziału
finansowego oraz powLatowego zw~ązku gminnych . _ spół
dzielni "SamopomoC Chłopska", .

§ 3.

1. Przekazanie

majątku spółdz i elni

C·

zdrowia na-

stępuje odpłatnie na własność Państwa.

2. Rozliczenie za przekazany majątek spÓłdzielnizdro
wia nastąpi między Min istrem Flilansów i Zarządem Głów
nym Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłop
ska".
3. Za przekazany majątek spółdzielni zdrowia według
wartości netto, z polrąceniem zapłaconych przez jednostki
przejmujące zobowiązań i pokrytych przez nie kosztów
likwidacji Centrala Rolnicza Spółd ·l i elni "Sam opo moc
Chłopska" otrzyma na własność, jako równowartoś ć, n ieruchomości państwowe położone na obszarach gmin będące
dotychczas w zarządzie i 'tlżytkowaniu spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzlelni ,,;:;am l)pOmoc Chłopska".
.
4. Wykaz nieruchomości podlegających przek azaniu
. w zamian za majątek sp·óldz ielni zdrowia sp o rządZI
i uzgodni z Ministrem Finansów Zarząd G!ówny CenLralt
Rolniczej Spółdzielni ;,Samopom oc Chłop sk a".
5. Przekazanie majątku spółdzielni zdrowia
terminie do dnia 31 grudnia 1?73 r.

nastąpi

w

§ 4. · Rozporządzenie wchodzi w · życie z dniem ogło-

szenia.
Prezes Rady Ministrów: P. JaroszewIcz
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