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łecznego, przedstawiciele administracji rolnej, 8. na szcze
blu powiatu - również osoby, które wchodziły w skład 

,kOmisji powiatowych dla ustalenia pOwierzchni użytków 
rolnych i innych gruntów w związku z pracami Komisji 
Głównej (§ 2 ust. 1). 

§ 5. Organami terenowymi władz spisowych powo
łanych do wykonania zadań są: 

1) na szczeblu wojewódzkim - wydziały rolnictwa i leś
nictwa prezydiów wojewódzkich rad narodowych 
i działy statystyki wojewódzkich komisji planowania 
gospodarczego; 

2) na szczeblu powiatowym - wyg.ziały rc~lnictwa i leś
nictwa ) prezydiów powiatowych rad narodowych 
i powiatowe komisje planowania gospodarczego; 

3) na szczeblu' gminnym - referaty rolne prezydiów 
gminnych rad narodowych; 

4) na szczeblu gromadzkim - sołtysi. 

§ 6. 1. Sposób i termin<lrz przeprowadzenia czyn
:ności spisowych, o których mowa w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 2 sierpnia 1949r. (Dz. U. R. P. Nr 47, 
poz. 353), jak również skład i zasady działania korajsjL 
spis0wych ustali instrukcja, wydana przez Prezesa Głów
nego Urzędu Statystycznego za zgodą Prezesa Rady Mi
nistrów, Przewodniczącego Państwowej Komisji Płanowa
nia Gosp0darcz~go, Ministrów: Rolnictwa, Państwowych 
'Gos~odarstw Rolnych i Leśnictwa. 

2. Za właściwe i terminowe przeprowadzenie akcji 
spisowej w terenie odpowiedzialne są prezydia rad na
rodowych, które obowiązują następujące nieprzekraczal
ne terminy zakoJ.lczernu prac spisowych naposzczegól
nych szczeblach: 

Poz. 564 i 565 

a) 'Vi gminach - do 11 czerw"Ca, 
h) w powiatach - do 22 czerwca. 

3. Powiaty mają obowiązek naj dalej w dniu 23 
czerwca odesłać 'm-ateriał spisowy do Głównego Urzędu 
Statystycznego. 

, 4. Z0bowiązuje się Główny Urząd Statystyczny do 
opracowania pierwszych prowizorycznych wyników spi
su ,w terminie do dnia 15 lipca 1952 r. 

§ ,. Minister Finansów przydzieli dodatkowo kre
dyty: 

l) , Głównemu Urzędowi Pomiarów Kraju - do wyso
kości 1.120.000 zł na przeprowadzenie kontrolnych 
pomiarów, o kt6rych mowa w § 2 ust. 2; 

2) preztdiom wojewódzkich, powiatowych, miejskich 
f gminnych rad narodowych - na przeprowadzenie 
szkolenia aparatu spisowego oraz przep,rowadzenie 
inspekcji prac przygotowawczych do spisu, przepro
wadzenie samego spisu. jak również kontroli pospi
sowej - w wysokości 1.500.000 zł. ' Roroziału tego 
kredytu dokona Dyrektor Generalny II Zespołu Pre
zydium Rady Ministrów według zasad uzgodnionych 
z Głównym Urzędem Statystycznym. 

§ ,8. Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi Ra
dy Ministrów, Przewodniczącemu Państwowej Komisji 
Plan(nvania Gospodarczego oraz wszystkim zaintereso
wanym ministrom i kierownikom urzędów centralnych. 

§ 9, Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z 'mocą od dnia 1 maja 1952 r. 

Prezes Rady Ministrów~ J. Cyrankiewicz 
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UCfłWAŁA. Nr 368 PREIYD'iUM RZĄDU 

'2: dnia :3 maja 1952 r. 

w sprawie przejęcia sp111ddelczych 'OŚrodków ma5tyrrowyCh 'gminnych spóldzi~lni "Samopomoc Chłopska" przez 
, .pailsłwowe 'Ośrodki ,maszfIlowe. 

Jednym z najważniejszych elementów, warunkują
'cychcałkowite zagospodarowanie użytków rolnych 
i osiągni~de wyższych pIonów z 'ha, jest jak naj szersze 
'Sllo-sowanie mechanicznej uprawyr()J.j i pemewykorzy
,stanie maszynowego sprZ'ętu ,rolnic2ego. 

W tym celu nal-eży między innymi wZp10cnić kierow
nictwo nad użytkowaniem maszyn rolniczych,zwięł:SrlYć 
wydajność tych maszyn, zabezpieczyć lepszą j-akość ich 
remontów i dopilnować stosowania k']asowej polityki 
opłat za korzystanie z nich. 

W związku z powyższym Prezydium Rządu na wnio
-sek Centralnego Związku Spółdzielc2ego postanawia: 

§ 1. Do dnia 31 m<lja 1952 r. gminne spółdzielnie 

"Samopomoc Chłopska " przekażą, a właściwe terytorial
nie państwowe ośrodki maszynowe (POM) przejmą spół
dzielcze ośrodki maszynowe (SOM) na zasadach ustalo
nych w niniejszej uchwale. 

§ 2. Przejęciu podlegają: 

l) ciągniki , maszyny i narzędzia rolnicze, 
2) części zamienne. materiały techniczne i inne materia

ły pomocnicze oraz narzędzia . niezbędne do remon
tu i utrzymania w należytym stanie ciągników, ma
szyn i narzędzi rolniczych, wymienion ych w pkt I , 

3} budynki, służące wyłącznie do potrzeb spółd~łel

czych ośrodków maszynowych, 
'4) warsztaty wraz z wyposa·żeniem, 

'5) prawa do lokali, będących w uiyt'k,owa'niu spółdziel
czych ośrodk6wmaszynowych, z zachowaniem 'P0-
stanowteń uchwały Rady MinistrÓw 'l on'ia 21 czerw
'Cd 1'9'50r. w sprawie czynszu za lokale użytk:owe, 

wynajmowane przez jednostki administracji pań

stwowej orilZ insty tucje i przedsiębiorstwa u'Spo
łecznione (Monitor Polsk i Nr A-77, poz. 8139), 

6) zobowiązania, wynikające z umów o p~acę, zawarte 
przez gminne spółdzielnie "Sam'opomoc Chłopska", 
powiatowe związki gmiionych spółdzielni "SamQ~o

moc Chłopska" i Centralę Rolniczą Spółdzielni "Sa
mopomoc Chłopska" 'z pr.ac0wnikami, zatrudnionymi 
w pionie spółdzielczych I ośrodków maszynowych, 
z wyjątkiem zatrudnionya,h wyłącznie w kuźni,ach. 

§ 3. Nie podlegająprzej~ciu przez pa-ństwowe 

ośrodki masrz:ynowe: 
l) pługi konne, pługi konne do podorywek, kultywatory 

konne, brony zgrzebła , bron y polowe konne, włóki 
oraz obsypniki i znaczniki konne, k tóre gminne spół
d zielnie "Samopomoc Chlopska" odsprzedadzą spół
dzielniom produ kcyj nym i chłopom w pierwszym 
rZE,'d:z.ie ma'ło lub średniorolnym, 

2) ku źn ie wraz z wyposażeniem i materiałami niezbęd

n ymi do u sług . 

§ 4. 'PT7ej'ęcie spółdzielczych ośrodków maszyno
wych nastqpi z z,achowan iem pr-zef>'i'sów uctlwały PFezy-

/ 
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dium Rządu z dnia 24 czerwca 1950 r. w sprawie przeka
zywania przedsiębiorstw, zakładów lub ich części oraz 
przedmiotów majątku trwałego pomiędzy państwowymi 
jednostkami gospodarczymi a jednostkami spółdzielczy
mi (Monitor Polski Nr A-78, poz. 911), z wyjątkiem posta
nowień § 4, § 14 ust. 5 i z wyjątkami przewidzianymi 
w ~iniejszej uchwale. 

§ 5. 1. Należności przypadające na rzecz gmin
nych spółdzielni "Samopom9c Chłopska" za przekazane 
państwowym ośrodkom maszynowym środki trwałe 
po cenie nabycia bez uwzględnienia amortyzacji 
i kapitalnych remontów zostaną pokryte ze środków ' 
Planu Inwestycyjnego 1952 r. Za środki trwałe uważa się 
ciągniki, maszyny, narzędzia rolnicze, urządzenia war
sztatowe, nawet jeżeli cena ich nabycia jest niższa od 
900 zł. 

2. Ze środków tych zostaną spła€:one należności 
Funduszu Ziemi, Państwo\Vego Przedsiębiorstwa Tech
niczna Obsługa Rolnictwa (TOR), b. urzędów likwida
cyjnych za przekazane spółdzielczym ośrodkom maszy
nowym środki trwałe oraz Banku Rolnego z tytu
łu kredytów inwestycyjnych udzielonych gminnym spół
dzielniom na nakłady inwestycyjne SOM. 

3. Spłata wyżej wymienionych należności dokona-
na będzie w następującej kolejności: 

l) Fundusz ,ziemi, 

2) b. urzędy likwidacyjne, 

3) TOR, 

4) Bank Rolny. 

4. Jeżeli suma należności instytucji wymienionycH' 
w ust. 2 przewyższy sumę należności gminnych spół
dzielni za przekazane PÓM środki trwałe, wówczas róż
nica zostanie pokryta z Państwowego Funduszu Wyrów
nawczego strat spółdzielni zrzeszonych w C. R. S. "Sa
mopomoc Chłop'ska" , .utworzonego zgodnie z uchwałą 
Nr 135 Prezydium Rządu z dnia 8 marca 1952 r. w spra
wie uzdrowienia finansów C. R. S, "Samopomoc Chłop
ska", w trybie przewidzianym w § 6 niniejszej uchwa
ły - na wniosek Ministrów Handlu Wewnętrznego 

) Rolnictwa, W przypadku zaś, jeśli po pokryciu zobo
wiązań, o których mowa w ust. 2, pozostanie saldo I\a 
rzecz C. R, S. "Samopomoc Chłopska", z salda tego 
C. R. S. "Samopomoc Chłopska" pqkryje inne nie megu" 
lowane wobec Banku Rolnego" zobowiążania i tytułu 

z'c'Hotnych kredytów inwestycyjnych. 

5. Należności przypadające na rzecz Centrali Rol
niczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" za przekazane 
POM środki obrotowe zostaną pokryte w ramach dodat
kowych kredytów budżetowych w budżecie centralnym 
na rok 1952. 

6. Nie podlegają przekazaniu POM należności i zo
bowiązania gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłop

ska", wynikające z tytułu prowadzenia działalności SOM. 
Likwidację tych należności i zobowiązań przeprowadzi 

, C. R. S. "Samopomoc Chłopska" na podstawie uchwał 
Prezydium Rządu Nr 812 z dnia l grudnia 1951 r. i Nr 135 
z dnia 8 marca 1952 r. 

§ 6. Celem wykonania przepisów niniejszej uchwa-
ły upoważnia się: . 

l) Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego i Ministra Finansów: 

Poz. 565 

a) do zamknięcia reszty nie wykorzystanych środ
ków zwrotnych, przewiqzianych w planie inwe
stycyjnym na rok 1952 dla SOM, C. R, S. "Samo
pomoc Chłopska", . 

b) do przyznania na wniosek Ministra Rolnictwa w 
planie inwestycyjnym na rok 1952 dodatkowych 
środków bezzwrotnych, przeznaczonych na naby
cie maszyn, objętych rocznym planem 'zakupu 
SOM; 

2) Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego i Ministra Finansów do włączenia, na 
wniosek Ministra Rolnictwa, limitu inwestycyj
nego, przeznaczonego na pokrycie należności za ma
szyny, przejęte od gminnych spółdzielni "Samopo
moc . Chłopska", zgodnie z § 5 ust. 1 niniejszej 
l,lchwały, do Planu Inwestycyjnego 1952 r. 
Z re:z;erwy tego planu. Jednocześnie zo-
bowiązuje się Ministra Rolnictwa do opracowania 
planu pokrycia finansowego inwestycji i wystą
pienia - po włączeniu tych inwestycji do Planu In
westycyjnego - do Ministra Finansów o zwiększe
nie kredytów budżetowych we właściv.:ym dziale 
i rozdziale budżetowym w drodze przeniesienia z re
ze-rwy inwestycyjnej budżetu centralnego. Pokrycia 
należności wymienionych w § ,5 ust. 2 dokona 
centralnie Bank Rolny w oparciu o roszcze
nia, zgłoszone przez ten Bank Ministrowi Rolnictwa; 

3) Ministra Finansów do zwiększenia na wniosek Mini
stra Rolnictwa budżetu centralnego Ministerstwa 
Rolnictwa Część 22 Dział 1 o sumę, przypadającą 

C. R. S. z tytułu należności, wymienionych w § '5 
ust. 5; 

4) Ministra Finansów do pokrycia na "Wniosek Ministra 
Rolnictwa wydatków, wynikających z dodatkowego 
planu finansowo-gospodarczego na rok 1952, obej
mującego działalność spółdzielczych ośrodków ma
szynowych po ich przejęciu prżez państwowe ośrod
ki maszynowe. 

§ 7. Kuszty przejęcia obciążają odpowiednie plany 
finansowe na rok 1952 państwowych ośrodków maszyno
wych i Cenlrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc 
Chłopska". 

§ 8. Jeżeli na obszarze powiatu nie istnieją pań

stwowe o,środki maszynowe - przejęcia, o którym mo
wa w § 1, dokonują powiatowe zarządy gminnych oŚrod. 
ków maszynowych, do powołania których upoważnia się 
Ministra Rolnictwa. 

§ 9. Upoważnia się Ministra Rolnictwa do powoła
nia wojewódzkich i powiatowych pełnomocników akcji 
zdawczo-odbiorczej na terenach, gdzie istnieje duża ilość 
POM i SOM, gdzie skoncentrowana jest dl\ża ilość ma
szyn i narzędzi podlegających przekazaniu oraz w powia
tach, gdzie nie ma POM. Pełnomocnicy odpowiedzialni 
są za prawidłowe i termihowe przeprowadzenie akcji 
zdawczo-odbiorczej. 

§ 10. Wykonanie uchwały porucza się Przewodni. 
czącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarcze
go oraz Ministrom: Rolnictwa, Handlu Wewnętrznego 
i Finansów. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłosze-

nia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 




