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ZARZĄDZENIE Nr 250 PREZESA RADY MINISTRÓW,., 

zd.nia 15 pażdziernika 1954 r. ' 

w sprawie wysokości kosztów podróży członków komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów 

./ do rad narodowych . 

Na podstawie art. 88 uśt. 2 ustawy z·dnia 25 września 
1954 r. --" Ordynacja· wyborcza do rad narodowych 
(Dz. U : Nr 43, poz. 193) zarządza się, co następuje: 

ł 
§ 1. Członkom terytorialnych i okręgowych kOmisji 

wyborczych, jeżeli mieszkają poza siedzibą komisji wy~ 
borczej, przysługuje zwrot kqsztów podróży na zasadach 
obowiązujących dla pracowników państwowych pobie
rających uposażenie grupy I~ VIII . 

§ '2. Członkom obwodowych komisji wyborczych, 
jeż .eli mieszkają i pracują poza siedzibą komisji wybor
czej w mleJscpwoSCl oddaloneJ od siedziby obwocbwej 
komisji wyborczej o 4 km, przysługuje zwrot kos2;tów 
podróży na zasadach obowiązujących dla pozostałych 
pracowników pań.stwowych. 

§ 3. Członkom okręgowych i obwodowych, jak róvi
nież terytorialnych miejskich i dzielnicowych komisji 
wyborczych mających siedziby w miastach, po.siadają
cych przedsiębiorstwa komunikacyjne, przysługuje prawo 
do zwrotu kosztów przejazdu miejskimi środkami komu
nikacyjnymi. 

§ 4. Wypłata należności członkom komisji wybor
czej przysługuje na podstawie rachunku akceptowanego 
przez przewodniczącego właściwej komisji wyborczej. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ()głosze-
nia. 
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ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSnYOWu.J KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 
. I MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 13 września 1954 r. 

w sprawie nabywania przez jednostki gospodarki uspołeczlliol}ej artykułów. przeznaczonych na zaopatrzenie 
w punktach sprzedaży detalicznej. 

Na podstawie -art.· l i art. 3 ust. · 1 pkt i dekretu 
• d,oia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu iutyku
łam i obrotu towarowego i zaopat.rzenia (Dz. U. Nr 44, 
poz. 301), art. 9 ustawy z dnia 1 lipca 1949 r . o obowiązku 
uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym (Dz. U. z 
1949 r. Nr 41, poz. 294 i z 1950 r. }.Ir 44, poz. 402) oraz § f 
pkt 8 i 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dn ia 1 kwiet
nia 1950 r. w sprawie . zakresu działania Ministra Finan
flÓW i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Pla
nowania Gospodarczego (Dz. U. z 1950 r: Nr 22, póz. 188 
i z 1951 r. Nr 25. poz. 185) i§ 12 ust. 1 uchwały Prezy
dium Rządu z dnia 10 kwietnia 1954 r. w sp.rawie wy
konania planu zaopatrzenia materiałowo-technicznego 

(Monitor Polski Nr A-42; poz. 625) zarządza się, co na
stępuje : 

§ 2. Odbiorcy poząrynkowi mogą nabywać mate
riały w punktach sprzedaży detalicznej tylko w przy
padkacll gospodarczo uzasadnionych. a w szczególności 
w przypadku małej ilości nabywanego materiału, pilnej 
pcrtrzeby nabycia lub znacznej odległości od właściwej - . 
hurtowni. 

§ 3. 1. Zakupy powinńy być dokonywane w punk
tach sprzedaży detalicznej wyznaczonych dla odbiorców 
pozarynkowych przez prezydia wojewódzkich rad naro- . 
dowych (Rad Narodowych w m st. Warszawie i m. to
dzi) na zasadach określonych przez Ministra Handlu 
Wewnętrznego. 

2. W braku punktów sprzedąży . o których lnowa 
w ust. 1, w danej miejscowości lub danym okręgu zakupy 
materiałów mogą być. dokonywane w puhktach sprzedaży 
detalicznej przeznaczonych dla ludności. § 1. 1 . . Poza trybem określonym w przepisa:h o 

trybie zaopatrzenia materiałowo-techniCznego .jednostki 
· państwowe i spółdzielcze mogą nabywać artykuły pize- ' § 4. Minister Handlu Wewnętrznego określa jed-
znaczone 'na zaopatrzenie tych jednostek w puni<.t-ich nosIkom ·handlu detalicznego ilości materiałów prze'tI'la-
sprzedaży detali.cznej wyłącznie na zasadach określonych czonych dla odbiolCów pozarynkr.wych. 

niniejszym zarządzeniem. § 5 . . Ilość materiału zakupywanego jednorazowo w 
2. Organizacje społeczne, polityczne i zawodowe, punktach sprzedaży detaliCznej przeznaczonych dla lud-

przedsiębiorstwa pod zarządem państwowym oraz przflu- noś ci nie może przekraczać ilości normalnie nabywaaych 
siębiorstwa w formie spółek, w których knpitał zakłac1o- w detąlu. 
wy należy do Państwa, mogą nabywać artykuły pr;le- I 

znaczone na zaopatrzenie 'tych jednostek w punktach§ 6. Regulowanie należności przy ' zakupach " mate- . 
c:~p.rzedaży detalicznej wyłącznie na zasadach określonych ria,łów przez odbiorców pozarynkowych w · punktach 
'-niniejszym zarządz·eniem. sprzedaży . detałi.cznej .nast~puje .przelewem lub gotówką· 

3. Jednostki.· określone w -ust.· i 2 zwane 'są w dal- § 7. 1. .Pizy zakupach 'w punktach sprzedaży deta-
o-: .azej · , t-reści ·, zarządzeni.a .OdlłicHcami . ,po:!arynkowymi. licznej odbiorcy ,pozdrynkowi . obowiązani są . żądać; -l:a-

4. Artykułyprzeztiaczon~., na zaopatrzenie-' odbior- chunków ·na 'zakupione materiały. 
·c ~w. -poz·&'fynltowyeh 'zwane ·'Są . w<dalszejtr,eści. z.rzą-jz~, ... - . 2. .· f,!qdstawą .-d.o.,zilk.s~p~a.,przez . .o.dbiwców .po- -

~ -nia .materiałami.zarynkowych wydatk-ówna zakup materiałów' -6ą wy-
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