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l M~nltor Po~ki Nr A-I ' 

Wydatki 

ł 1. Płace 
wszystkie pozycje jednolit~j klasyfikacji. 

f2. Ubezpieczenia i świadczenia 
poz. ' a) Ubezpieczenia społeczne, 

{Fo"' 
poz. e) Deputaty i świadczenia w naturze. 

'f 3a. Nagrody 
, poz. a) Nagrody indywidualne. 

'f S. Podróże służbowe i przesiedlenia 
poz. b) Przesiedlenia l). 

.. S. Wydatki biurowe i gospodarcze 

poz, a) Papier do 'użytku biurowego, 
poz. b) Druki manipulacyjne, 
poz. c) Materiały i przybory kancelaryjne, 
,poz. g) Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, 
poz. i) Opał, światło, energia elektryczna" wo-

da, gaz, ' . 
poz. j) Utrzymanie czystośCi, 
poz. m) Materiały na bieżące potrzeby gospo- • 

darcze, 
poz. n) Bieżący remont pomi~szczeń i inwen

tarza. 

·c , 't 7. Wydatki transportowe 

poz. a) Koszty utrzymania ,pojazdów mecha
nicznych!), 

poz. b) Koszty utrzymania innych środków 

transportowych2) , 

poz. c) Koszty transportu obcego, 
poz. d) Paliwo i smary2). 
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f 1-4. Inwentarz 
poz. g) Ząkup i remont , inwentarza biurowego 

i gospodarczego., 

f 28. Usłuki obce ' 

poz. a~ Swiadczone przez przedsJębiorstwa 
własne, I 

poz. b) Swiadczone przez inne przedsiębior~ 
stwa3). 

§ 51. ' Wpłata do budżetu. 

Uwa b i: ; 
~ -.·h4 :::~'';'~:' C:} " 

l) Dotyczy kosztów fednorazowych przejazdów robotni., 
ków z miejsca zamieszkania do miejsca pracy. 

I) Dotyczy 'przypadku; gdy transport odbywa się za po
mocą własnego taboru danego prezydium rady na-, 
rodowej. ' , 

., Należności za usługi świadczone przez osoby fizycz-
ne preliminować należy w '§ 1.',' < 

( ·" 1 
§ 2. W preliminarzach . środków specjalnych ty

pu 12 uwzględniać należy nie tylko saldo pieniężne ną 
początek roku, lecz również (poza bilansem) saldo rze; 
czowe, które powinno zawierać wartość cegły wydoby
't~j, lecz ' jeszcze nie sprzedanej Pełnomocnikowi Akcji 
Robót Rozbiórkowych. 

§ 3. Preliminarze środków specjalnych typu 12 o
trzymują oznaczenie budżetowe cz~ści 7, ' dział l , r ,~z
dzia ł 71 (Gospodarka terenami nie zabudowanymi) . Ozna
czenie to obowiązuje także w tym przypadku, gdy w da
nym budżecie jednostkowym nie występują wydatki brut
to rozdziału 71. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem oglosze-:" 
nia z mocą od dnia 1 stycznia 1953 ,r. 

Minister Finansew: T. Dietrich 

~ARZĄDZENIE NACZELNEGO 'DYREKTORA Gł.ÓW1'IEGO URZĘDl} KONTROLI PRASY; PUBUKACY,r 
I WIDOWISK 

z dnia 30 grudnia 1952 r. 

o pozbawieniu debitu komunikacyjnego. 

Na podstawie § 2 ust. f lit. b) rozporządzenia Prezesa 
\ Rady Ministrów z dnia 9 maja 1949 r. w sprawie organi
zacji i właściwości Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Pu
blikacyj i W idowisk oraz urzędów podległych (Dz. U. 
Nr 32" poz. 241) pozbawiam debitu i zakazuję rozpow
szechniania następujących pism: 

l} "Ukrainskij Samostijnik", wychodzącego w języku 
ukraińskim w Monachium, Niemcy zachodnie" 

2) "Weltmission", wychodzącego w języku niemieckim 
w Aachen, Niemcy zachodm e, 

3) "Ave Maria", wychodzącego w języku polskim w 
. Buffalo, Stany Zjednoczone A. P., ' 

4) " Quick", wychodzącego w j ęzyku niemteckim w Mo
nachium, Niemcy zachodnie. 

Naczelny Dyrektor Głównego Urzędu Kontroli Prasy, 
Publikacyj i Widowisk: p. o. M. Mikołajczyk ' 




