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TRESO: 

DZIAŁ I. SPRAWY OGóLNE 

Uchwały Rady Ministrów: 

Poz. 1404. o zmianie Instrukcji Nr 8 w sprawie organi
za-cji wewnętrznej i etatów wydziałów pre,. 
zydiów rad narodowych. 

Poz. 1405. w sprawie zwolnienia od handlowego podat
ku obrotowego niektórych obrotów rolni
czych spółdzielni "Samopomoc Chłopska". 

Poz. 1406. w sprawie wprowadzenia premii dla pra
cowników państwowej administracji melio
racji, zatrudnionych przy wykonaniu robót 
wodno-meliora,cyjnych. 

Poz. 1407. Uchwała Prezydium Rządu o przekazaniu 
zarządu społecznych osiedli i domów pracowniczych wła
ściwym radom narodowym. 

Poz; 1408. Zarządzenie Ministra Budownictwa w spra
wie nadania statutu Instytutowi Techniki Budowlanej. 

Poz. 1409. Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki w 
sprawie określenia szkół artystycznych, których ukończe
nie stanowi dowód posiadania studiów wyższych. 

Poz. 1410. Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie u
stalenia warunków i terminów przejęcia przez Zakład 

# Lecznictwa Pracowniczego zakładów leczniczych, prowa
dzonych dla swych pracowników przez przedsiębiorstwa 
uspołecznione. 

DZIAŁ I 
SPRAWY OGÓLNE. 

1404. 

UCHWAŁA RADY MINISTRÓW 

z dnia 14 października 1950 r. 

o zmianie Instrukcji Nr 8 ' w sprawie organizacji we
wnętrznej i etatów wydziałów prezydiów rad narodowych. 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 
1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy pań
stwowej (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 130) Rada Ministrów 
uchwala: 

§ 1. W uchwale Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 
1950 r. - Instrukcja Nr 8 w sprawie organizacji we
wnętrm,ej i etatów wydziałów prezydiów rad narodowych ' 
lMonitor Polski Nr A-7Q, poz. 814, Nr A-78, poz. 906, 
Nr A-95, poz. 1204 i Nr A-100, poz. 1259) wprowadza 
się zmiany następujące: 

1) W § 1 pkt. 7 ("Wydział Oświaty") w rubrykach: 
"Oddział" i "Zakres spraw": 

pkt. 2 ot:r:zymuje brzmienie: ,,2. Spraw osobowych. 
Sprawy osobowe pracowników zarządu szkolnictwa oraz 
szkół i zakładów podległych wydziałowi"; 

po pkt 2 dodaje się nowy pkt 3 w brzmieniu: ",3. Szko
lenia i Doskonalenia Kadr. Sprawy: kształcenia pra
cownitków pedagolg1'czmych S2'1kolnictwa podstawowego i 
domów dziecka oraz doskonalenia zawodowego l ideolo
gicznego pracowników pedagogicznych i admi,'l1stracyj
nych"; 

zmienia się odpowiednio numerację na:stępnych od
działów; 

"poz. 1411. Okólnik Ministrów: Pracy i Opieki Społecz
nej oraz Zdrowia w sprawie p,)wszechnej akcji wypraw
kowej. 

Poz. 1412. Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodow
nika Pracy". 

Poz. 1413. Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjo
nalizatora Produkcji". 

DZIAŁ II. SPRAWY GOSPODARKI NARODOWEJ 
Poz. 1414. Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów, Prze· 

wodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodar
czego i Ministrów: Finansów, Gospodark.i Komunalnej, 
Górnictwa, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Lekkiego, 
Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Handlu Wewnętrzne
go, Rolnictwa i Reform Rolnych, Żeglugi, Leśnictwa, Ko
munikacji, Zdrowia oraz Budownictwa w sprawie udzie
lania zamówień centralom prywatneg'o przemysłu oraz w 
sprawie stwierdzania odmowy przyjęcia zamówienia przez 
osoby, o których mowa w § 8 rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i 
uSług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektó
rych kategorii osób prawnych. 

Poz. 1415. Zarządzenie Ministrów: Handlu Wewnętrz
nego oraz Kultury i Sztuki w sprawie ustalenia cen przy 
zakupie dzieł sztuki oraz artystycznych przedmiotów u
żytkowych. 

2) W § 2 pkt 4 ("Wy<:ltział Rolnictwa i Leśnictwa") w 
rubryce: "Referaty" dodaje się pkt 7 w brzmieniu: ,,'1. 
Leśnictwa". 

§ 2. Wykananie uchwały porucza się Prezesowi Rady 
Ministrów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w 
Monitorze Polskim. 

PREZES RADY MINISTRÓW Józ~r Cyrankiewicz 

140,5. 

UCHWAŁA RADY MINISTRÓW 

z dnia 14 październ~ka 1950 r. 
w sprawie zwolnienia od handlowego podatku obrotowego 
niektórych obrotów rolniczych spółdzielni "Samopomoc 

. Chłopska". 

Na podstawie art. 2 i 3 dekretu z dnia 21 wrneśnia 
1950 r. o opodatkowaniu przedsiębiorstw gospodarki u
społecznianej (Dz. U. R. P. Nr 44, poz. 399) Rada Mini-
strów ucnwala: ' 

§ 1. Zwalnia się od podatku Obrotowego obroty, osiąg
nięte: 

a) z hurtowej sprzedaży cukru białego przez powiato
we związki gminnych spółdzielni "Samopomoc 
Chłopska"" ' 

b) ze sprzedaży (wymiany) zbóż konsumcyjnych i siew
nych przez powiatowe związki gminnych spółdzielni 
"Samopomoc Chłopska" i gminne spółdzielnie "Sa
mopomoc Chłopska". 

§ 2. Wykonanie uchwały porucza się Minist rowi Fi
nansów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w 
Monitorze Polskim z mocą Obowiązuj ącą: co do § 1 pkt 
a) - od dnia 29 września 1960 r., a co do § 1 pkt b) -
od dnia 1 września 1950 r . ' 

PREZES RADY MINISTRÓW Józef Cyrankiewics 




