
Nr;A 28 "MONITOR POLSKI" -:- dnia 12 maja 1949 r. Str. S 

440~ 
DECYZJA MlN.lSTRA SKARBU 

z dnia 2 maja 1949 r. 
w sprawie uznania przedsif'bior~tw bankowYch w likwidacji 

za zUl,widowane. 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 25 paździer

nika 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych prze~- . 
siębiorstw bankowych (Dz. U. R. P. Nr. 52, poz. 410) uznaję 
za zlikwidowane następujące przedsiębiorstwa bankowe w 
Ukwidacji: 

l) Dom BankowY Cianciara i Wójciecho'JllSki w Łodzi, w 
likwidacji, 

2) Dom Bankowy Daniel Rozenberg w Kielcach, w lik-
widacji, . . . 

3) Kantor wymiany Stefan Andrunas w Lublirue, w hk-
widacji, . 

4) Kantor Wymiany MarkW! Wajselfisz, Spadkobiercy w 
Radomiu, w likwIdacji, 

5) Kantor Wymiany Samuel Weinberg w Łodzi, w likwi
dacji, 

6) Kantor Wymiany Joachim Weksler w ~stochowie, 
w likwidacji. 

MINISTER SKARBU K. Dąbrowski 
441. 

OBWIESZCZENIE MINISTERSTWA SKARBU 
z dnia 15 kwietnia 1949 r. 

o obligacjach Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 19ł6 r. 
wylosowanych do premiowania I umorzenia na dzień 

15 kwietnia 1949 r. 
Stosownie do ~ 4 rozporząd-zenia Ministra Sltarbu z dnia 

16 lutego 1916 r. o wypuszczen iu Prem'owej Pożyc"ki Od
budowy Kraju 1946 r . (Dz. U. R. P. Nr. 7, poz. :i3). Minister
stwo Skarbu - Urząd Pożvczek i Długów Państwa - p~
daie do wiado!Tl()ści, że zgod"ie z ro-zporządzeniem Ministra 
Skarbu z d"ia 12 'grudniaI94Q r. o ustaleniu kwoty Premio
wej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r . i planie iej umorze
nia oraz o ust.a1enlu ilości i wysokości premii (Dz: U R. P. 
Nr. 71, poz. 3931. w VI-ym .losowaniu premiowym Premio
wej Pożyczki Odbudo'vv Kraju 1946 r., prz~prowadzonvm na 
dzień 15 kwietnia 1949 r., wylosowano do p"emiow'mia 1 
umorzeni~ 11 .250 obligacyj wartości. Imiennej 22 500 000 zło
tych o łącznej wartości premii i wykupu Złotych 90 QOO 000. 

Numery wylosowanych obligacyj oraz wys()1mść premii 
podane są w Tabeli Urzędowej, stanowiącej załącznik do 
nl.nie;szego obwieszczenia . . 
DYREKTOR URZEDU POŻYCZEK IDŁUCOW 'PA~C::TWA 

, W. Drabarek 
442. 

ZARZĄDZF.NIE 
MINISTRA SRA1ł"lU I l'RP'?,:r.~i\ r, .... N1.'RALNEGO 

URZĘDU PLANOWANIA 
z dnia 21 kwiet"1ia 1949 r, 

o zasadach ".-.;"nn!l"'enia krMlvt6w w rampf''' Państwowego 
Planu Inwe .. tycyjnego n<t rrk 1949. 

Na podstawie art_ 17 De~retu z dnia 25 czerwca 19~ r. o 
Państwowym Planie Inwestvcvim'Tll, oraz na prJd~t;Jwie art . 
9 UstawY Skarbowei na rok 1949 I z<!odnle 7. ~ 8 Uchwały 
Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1948 r, o Planie Inwesty
cyjnym na rok 1949 z8l"7.ądza się. co następuje: 

1. PrzenoS7enie kredytów inwestycyjnych ze środl<ów li
mitowanych bezzwrotnych między poszczególnymi częścia
mi Planu Inwestycvinego (Budżptu Pańs1'Wa) do1{oovw:;J"e 
jest przez Ministra Skarbu na podstawie Uchwały Radv Mi
nistrów, powziętei na wniosek Pre7.esa Centralnego Urzedu 
Planowaflia. Podstawę zgłoszenia powyżs7.ego wniosku sta
nowi odno~ne, u7.~odnione wystąpienie jednego z zalntereso
wanvch Ministerstw, 

Wystąpiee'lie talrie winno być podpisane osobiście przez 
Ministra lub Podsekret~rza Stanu. 

2. Przenoszenie kredytów inwestycyjnych ze środ1(ów 11-
m'towanych bezzwrotnych m'Pdzy poszcze~ólnymi dz'ałam; 
Planu Inwestvcyjnego, w obrębie te' sam~i części (w zasa
do;ie paragrafami w układzie Budżetu Państwa) do~onuie 
Minister Skarbu zgodnie z wnioskiem Prezesa Centralnego 
Urzędu Planowania. 
Podstawę do zgłoszenia powyżSzego \Vniosku sta·nowi wy

lItąpie'11e zainteresowanego Ministerstwa. 
3, Przenoszenie kredytów Inwestycyjnych ze środl<ów U

mitowanych zwr"tnych 0!'9?! środków nielimitowanych, jako 
nieobj~tych Budżetem Pllństwa. dolconuje. bez ograniczenia 
w obrębie p,')SZczegó'nych c7.ęści Planu Inwestycyjnego -
Prezes Centralnego Urzędu Planowania. 

Te same uprawnienia przysługują Prezesowi Centralnego 
Urzedu Planowania w odniesieniu do kredvt6w Inwestycyj
nvch ze środków limitowanych beZ'lwrotnvch, w obreble po
• zczególnych działów Planu Inwestycyjnego - między roz
działami 1 paragrafami. 

4. ~odnle z § 8 u!ń. 5 Uchwaly Rady Ministrów z dnia 
n grudn'a 1948 r· o p'an'e Inwestycy.jnym na rok 1949. Pre
zes Centralnego Urzędu Planowania przelewa część swych 
Uprawnień wymipnionych w ust. 3 nlniejs7..ego zarz'ldzeoia 
Da po8'l.C7.eg~~ . ~~<!w. :w. ~~~~CY.Dl zak.resi.e: 

a) w obrębie działów, objętych częścią Planu Inwestycyj
nego, dotyczącą danego resortu - między rozdziałami
do wysokości 100 milionów złotY('h, jeżeli suma ta nie 
przewyżs'la 250/0 kredytów, przew'do;ianych w rozdziale, 
który ulega zmniejszeniu I równoC"e~"ie 25010 kredy. 
tów w rozdziale, który ulega zwiekszeniu; 

b) w obrębie rozdziałów, objętych działami i częścią Pla
nu Inwestycyjnego, dotyczącą dg"ego resortu - miP,dzy 
paragrafami - do wysokości 25010 kredytów, przewi
dzianych w paragrafie, kt6ry ul~a zm~ieiszeniu I rów
nocześnie do wysokości 25010 kredytów, przewidzianych 
w paragrafie, który u;ega zwię'<'szeniu - bez względu 
na wysokość sumy prze"lOszonego kredytu. 

5. MinistrOWIe m()gą przelać na podległe organy cześć 
swych upraWl'l'ień wymienionych w ust. 4 z zastrzeżeniem. 
źe zakres tych uprawnień u7.e:odniony zostanie z Prezesem 
Centralnego Urzędu Planowania. 

6. Upr'lwnieni'l wymien'o"e w ust, 4 P"Zysługuią od"1o
śnie części 1 Planu Inwestvcvjnego - Prezydent ł Rada 
Państwa, cz<'Ści 2 - Seim Ustawodawczy oraz C7.ę4ci 4 -
Prezydium Rady Ministrów - upoważnionym do tego De
partam~ntom w-zględnie jednostlcom równorzędnego szczebla. 

7. Minister nie ma prawa do'wnywać przeniesień kredy
tów ~między kredytami, prze?J'1aczonymi na sfinansowanie 
importu inwestY"yjnego i kredytami przeznaczonymi na in
westycje krajowe. 

W wyjątkowo uzasadnionych wyo3dlmch przeniesienie ta
kie może nastąpić wyhc7_"ie w trybie ust. 2. 

8. Przenos7enie kredytów inwestycyjnych, dotYC7.ących 
obie1(tów samorządu terytori'!l"ego. wvm'l~a u'7.godnienia 
z właściwą terenowo Wojewó-:h'{ą Radą Narodową · 

9. Inwestor naczelny, składający wn'ose-k o dokonanie 
przen'esien 'a kredytu. w'nien s'w'erQ7' ć ' (uzysku'ąc odoo
w'edn'e ..r:()~w·adczen'e Banku). czy kredvt ten pl"7.ew'do;'any 
w r07d ... iale i paragrafie, mającym ulac 7.m'1ieisze'1iu. nie zo
stal WYC7.erpany, oraz winien polecić Ba,,1(owi I'1westycyi
nemu zablokowanie S'lmy ood~er;aiact"!i przeniesie"iu - do 
CZ<'lSU n;Jdrzędne!to zatwl€'l'd ... enia odonośnego wnio~l<u. 

W razie negatyWnego załatw'enia Wl'Iios'{U Inw~stor Na
czel!1y winien niezwłoc7.'1.ie 7.wol"ić zablo'mwany kredyt. 

10. PrzenOszenia kredytów inwestycyinych W ramac!1 
pl"7.ep;sów ust. 4, powodujące u-z,tpełnłen ie Planu Inw"St..L 
cYYlE>go nowym t:,rtułem o wartości p'""'lekraC7.aiącej 10 ml-
110n6w zł. oraz ?:Wielq;o;enia, , bez wzgl"du na sum,,:, w tymże 
trybie, \\"'daf,1(ów ria ,b,ido,vi'!łctvó'n . adń'lir."iitra~}'ir\e. wyma
gaią zttody Prezesa · Centralnego UT'"<>du Planowania. . 

11. Przenoszenie kr:>dv~w Inwest~yinvch w ram"ch 
przepisów ust. 4. POWod'ljące tworzenie nowych p3ragrafów 
w układzle fnrm'!l'''wm P1a"'u T" wec;t:vcvinego. wYmaga zgoc.}' 
Pre7.es'l Centralnego Urz<>du Planowania. 

12. Ustala się nastepuiącą tecl1"'tik~ m'lnioulacil związa
nei z przenoszeniem kredytów przewidzianych w Planie In
westycvlnvm: 

8) Mini~~r Skarbu, Prezes Centralnego Urzędu Planowa~ 
nia, Ministrowie ora?: osoby upoważniQ01e zgodnie z ust. 
6. - wszyscy d~lał3ia(' w zakresie posilldanvch up"aw
nień (ust. 1 2, 3 4. 9 1 1m ud?:ielać będ"l Bankowi In
westvcyjnemu odnośnych dyspozycji w 3-ch egzempla
rzach. 

b) Bank Inwestycyjny połwierd7.ać będzie przyjęcie po
wvźs?vch dvspozycii do wiadomt)~ci i wy1(()"ania na 
otrzymanych ~"'emoh!'zach, z których p ie1'Wl"7.v p...,..c
znsczo"y jest do l'vt'otu dvsponentowi, dru'!i (\la Pre
zesa Centralnego Urzędu Planowania i trzeci dla Ban
ku. 

c) O pn.en;esieniach kredytów inwestvcvi"vch ze śrnd
'ków limitowanvch zwt'otnvch ora?! środl<ów nielim'to
wanvch, dol<onvwanvch w zakresie unraWT1;oń 'IlI'Vnn'a
jącvch z ust. 3 i 4, 'odnośne ortta"v zawiad'lml'lć b<>1ą, 
W formie kOD;; dvspozvcii udzielonej Bankowi I,,\v€. 
stycvinpmu, Mi"isterstwo Skarbu - Departament O
brotu Pieniężnego. 

d) Ma"!'Pulacja zwi;JUłna z przenos7.enlem kredytów prze
widzianV0h w Pla!'>ie Inwestycvinym d01(onywana bę
dzie zapomocą form'tlarzy, według wzoru załączonego 
do n:n 'eiszego zarzadzenia. 

13. Bank TnwPStycviny prow<1do;ić bedzie centralną SZC-ZE!
gółową ewidencię finansową Planu In'vestycyi"ego z obo
wiazkiem sukcesvW'l1ei jeg:) aktuallzacii w mIarę d"~-,)nv
wanvch przeniesień kredytów w ra:'ll9ch uprawnień 00-
szczególnych organów, wymienionych w niniejszym zarzą
cze"iu. 

14. Zal7.~d'7.enie ninieisze wchodzi w żvcie z dn'em 18 
kwietnia 1949. Równ')C7.e~nie tracą moc 7a~?'1d"e.,ia Prezf":'l 
rf>ntr'llnego Urzedu P'anow;ln'a z dn'a 27 TV. 19~8 r. I z 22 . 
V! 1948 r . w f'prawie przenosz€"'lia kn>dytó'v w ramach 
Pań~twow€,gO Planu Inwestycyjnego na rok 1948 

l\fTNTSTER SKARBU K. Da.bl'lIwsld 
PREZES CENTRALNEGO URZĘDU PLANOWANIA 

w/z S. Jęd"""hnWl!kI 
Wiceprezes 


