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498 

UCHWAJ,A Nr 174 PREZYDIUM RZĄDU 

z dnia 10 kwietnia 1954 r. 

,- 432 

432 
432 

zmieniająca uchwałę z dnia 19 listopada 1953 r. w sprawie ustalenia części zysków przeznaczonych na uł"'orzenie 
funduszu zakładowego w toku 1953. 

• 

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o 
funduszu zakładowym (Dz. U. Nr 6, poz. 53) oraz art. 2 
dekretu z dnia 21 września 1950 r. zmieniającego ustawę 
o zmianie organizacji naczelnych władz gospodarki naro
dowej (Dz. U. Nr 44, poz. 400) Prezydium Rządu uchwala, 
co następuje: 

kładowego w roku 1953 (Monitor Polski Nr A-I08, poz. 
1446) po 'wyrazie ."Energetyki" literę ,;i " zastępuje się 

przecinkieIIJ-, .. a po wyrazie "Chemicznego" dodaje się wy
razy ,,, i Ministrowi Obrony Narodowej". 

§ 1. W § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały nr 891 Prezydium 
Rządu z dnia 19 listopada 1953 .r. w sprawie ustalenia czę
ści zysków przeznaczonych ~a utworz~nie funduszu za-

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszen i a 

z mocą , od dnia 1 styćznia 1953 r. 

Prezes- Rady Ministrów: J. Cyrallldew icz 
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UCHWAŁA Nr 178 PREZYDIUM RZĄDU 

z dnia 10 kwietnia 1954 r. 

o zmianie uchwały z dnia 10 stycznia 1953 'r. w sprawie zasad bankowej kontroli p~ac w państwowych i spółdziel
czych przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych I usługow.ych na rozrachunku gospodarczym. 

§ 1. W uchwale nr 54 Prezydium Rządu z dnia 10 
stycznia 1953 r. w sprawie zasad bankowej kon troli plac 
w państwowych i spółdzielczych przedsiębiorstwach prze
mysłowych, handlowych i usługowych na rozrachunku 
gospoda rczym (Monitor Polski Nr A-15, '- poz. 211, 
Nr A-33, poz. 431 i Nr A-n, poz. 867) wprowadza się na
stępujące zmiany: 

1) w § 8'po ust. 2 dodaje się u st. 2a treści następuj ącej : 
,,2a. Minister Gospodark i Komunalnej może udzielo
ne mu. niniejszą. uchwałą uprawnienia. przeI).ieść na 
przewod.niczących prezy diów wo jewódzkich rad na
rodo~ych (Rad Narodowych w m. sL Warszawie i m. 

Łodzi ) w stosunku do przekroczeń planu funduszu 
płac stwie rdzonych w p rzedsięb io r stwa r:h tereno
w ych, nad k tórymi sprawuje zwierzchn i nadzór. 
Z up rawniei} przeniesionych w powyższym try bie 
przewodniczący preżydiów wojewódzkich rad na ro
dowych (Rad Narodowych w m. st. Warszaw ie i m. 
Łodzi) mogą korzystać ty lko w tym przypadku, j eżeli 
przek roczenie znaj du je pokrycie w p lanach funduszu 
płac zatwie rdzo nych przez Minis terstwo Gospodarki 
Kom~nalnej dla po·szczególnych . wojewódzkich za
rządów (wydziałów prezydiów woj ewódzkich rad na

_ rodowych) ."; 




