Monitor Polski Nr 19

H5 Poz. 122 i 123
,--------------------------------~----------------~--~~~~

d)

może wydać
zycję

oddziałowi

ograniczającą

banku

wysokość

finansującego
określonej

właściwemu oddziałowi

dyspo-

wypłaty

i zapotrzebowania

banku odrębQe plany funduszu
na fundusz: płac,

płac

środków

fund\lszu płac,
§ 15. Banki
finansujące
działalność
eksploatacyjną
e) zawiadomi o wynikach kontroli oraz o wydanych za- przedsiębiorstw budowlano-montażowych analizują w rarządzeniach ministerstwo oraz oddział i centralę banmach badań całoksztaitu działalności tych przedsiębiorstw
ku finansującego.
gospodarkę funduszem płac oraz przedstawiają swoje wnios2. W przypadkach przewidzianych odrębnymi przepisaki i postulaty zainte.r esowanym ( przedsiębiorstwom, jednostmi część funduszu premiowego zawieszonego zgodnie z ust. I
kom nadrzędnym i właściwym ministrom bądź prezydiom wo-pkt l lit. cJ może być wypłacona pracownikom poszczegól- jewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłą
nych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa (budów,
czonych z województw),
zakładów, baz itp.), które n:e przekroczyły funduszu płac.
§ 16. Banki finansujące państwowe przedsiębiorstwa bu3. W razie uznania przekroczenia funduszu płac w cadowlano-montażowe' wydadzą instrukcję o zasada-c h wydałoś,ci lub w części za ekonomicznie uzasadnione (§ 10) mogą
wania przez te banki środków pieniężnych na fundusz płac.
być dokonywane wypłaty odpowiedniej części zawieszonego
funduszu premiowego na warunkach określonych odrębny Instrukcja podlega zatwierdzeniu przez Ministra Finansów,j
w uzgodnieniu z' Ministrem Budownictwa i Przemysłu Mami przepisami.
4. W razie wygospodarowania w następnych okresach teriałów Bud.owlanych.
rozliczeniowych przez przedsiębiorstwo lub jego poszczegól§ 17. Właściwi ministrowie w porozumieniu z Ministrem
ne J~dnostki organizacyjne kwot pokrywających przekrocze- Finansów mogą rozciągnąć w drodze zarządzenia przepisy ninia filnduszu ' płac stwierdzone w okresach wcześniejszych
niejszej uchwały na przedsiębiorstwa świadczące usługi na
mog.ą być dok.onane wypłaty z :zawieszonego funduszu plac
rzecz przedsiębiorstw budowlano-montażowych.
na warunkach określonych odrębnymi prz'episami.
§ 18. 1. Wzory sprawozdań z wykorzystania planu fun5. W razie nieuzasadnionego przekroczenia rocznego
duszu. płac dla potrzeb kontroli funduszu płac ustalone. zosfunduszu płac jednostka nadr:zędna zarządzi ponadto:
taną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w uzl) pr:zepadek fuńd'uszu prem~owego pracowników umy.głogodnieniu z Ministrem Budownictwa t Przemysłu Materia-' \
wych, :zawieszonego' :zgodnie z pnepisami niniejszego pa- łów Budowlanych i bankami.
ragrafu,
.
2. W sprawozdaniach, ó których mowa w ust. 1, powin2} zmniejszenie o kwotę przekroczenia funduszu płac wyny być' wyodrębnione w osobnej łącznej pozycji dodatki za
płat z funduszu :zakładowego przeznaczonych na nagro·
rozłąkę i ryczałty przysługujące pracownikom. czasowo. przedy dla pracowników.
niesionym' (§ 7). ,
§'. 12. Ministrowie nadzorujący państwowe pr:zedsię.biorst
§ 19. Tracą moc w stosunku do przedsiębiorstw obję
wa budowlano-montawwe dostosują - w razie potrzeby tych
pn:episam,i niniejszej uchwały:
przepisy niniejszej uchwały do szczególnych warunków pra~ .
lJ uchwała nr 322 Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia
cy w podległych im przedsiębiorstwach budowlano-montażowych.
.
1.951 r. w sprawie rejestrac}i oraz kontroli przestrzegania
dyscypliny finansowej w zakresie etatów, sta.wek, funł 13:. Ministrowienad:rorujący
państwowe
przedsię
duszu .płac i wydatków administracyjno-gospodarczych
biorstwa budowlano-montażowe skł,adają na koniec każdego
(Monitor Polski Nr 59, poz, 713),
kwartału oraz . roku objętego planem ·s prawozdania z gospo2) § . 12 uchwały nr 28 Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia
darki funduszem płac w tych przedsiębiorstwach Prezesowi
1951 r, W sprawie zasad i trybu wydawania przez banki
Najwyższej Izby Kontroli, Przewodniczącemu Komisji Planopaństwowym przedsiębiorstwom . środków pieniężnych na
wania przy Radzie Ministrów, Ministrowi Finansów oraz Mifundusz płac (Monitor Polski Nr 8, poz. 51) i wydane na
nistrowi Pracy i Opieki Społecznej.
tej podstawie zarządzenia.
§ 14. 1. Przedsiębiorstwa składają w oddziałach banku
finansującego roczne plany funduszu płac z podziałem na
§ 20. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Bukwartały.
.
downictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Przewodni2. Oddziały banku finansującego dokonują wypłat na
czącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Mi" :
. fundusz płac na podstawie zapotrzebowania złożonego przez nistrowi Finansów oraz innym zainteresowanym ministrom~ i
przedsiębiorstwa do wysokości zapotrzebowanych kwot.
§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia'
3. Przedsiębiorstwo może w porozumieniu , z oddziałem
1958 r.
banku finanśującego ustalić, że wchodzące w skład przedsiębiorstwa jednostki zorgani'lOwane na zasadach pełnego
wewnętrznego
rozrachunku .gospodarczego mogą składać Prezes Rady Ministrów: J. CyrankieWICZ
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z dnia 21 marca 1958 r,
zmieniające zarządzenie

i . dnia 31 grudnia 1951 r. w sprawie oznaczania. artykułów wprowadzanych do obrotu.

Na podstawie art. 1 i art. 3 ust, 1 pkt l dekretu z dnia
29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu
towarowego i zaopatrzenia ,(Dz, U, z 1952 r, Nr 44, poz. 301

i z 1956 r, Nr 54, poz, 244) oraz zarządzenia ,nr 24 Prezesa'
Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1957 r. w sprawie zlecenia Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie
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. "Prywatne przed s iębiorstwa przemysłowe i rzem ieślnicy
do dnia 1 maja 1958 r. wprowadzać do obrotu artykuły nie oznaczone w sposób określony zarz~ dzeńl em " .

Ministrów czasowego wykonywania niektórych uprawmen
Prezesa Rady 'Ministrów (Monitor Polski z 1957 r. Nr 9,
poz. 65 i z 1958 r. Nr S, po~. 18) zarządza się, co następuje:
§ 1. W § 6 · zarządzenia Przewodniczącego Komisji Plirnowania przy Radzie MinistrÓw z dnia 31 grudnia 1951 r.
w sprawie oznaczania artykułów wprowadzanych do obrotu (Monitor Polski z 1958 r. Nr 6, poz. 26) dodaje się zdanie
drugie w brzmieniu:

mogą

§ 2. Zarządzenie wchodzi

z

mocą

w

życie

z dniem ogłoszenia

od dnia 5 marca 1958 r.

Przewodniczący

Komisji Planowan ia przy Radzie Ministrów:
Jędrychowski

. SI.
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z dnia 21 marca 1958 r
zmieniające zarządzenie

z dnia 31 grudnia 1956 r. w sprawie gospodarowania odpadkami w jednostkach gospodarki

IłSpo

ł~znionej.

Na podstawie art. l i art. 3 ust. 1 pkt l dekretu z dnia
29 pażdziernika 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu
towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301
i z 1956 r. Nr 54. poz. 244) oraz zarządzenia nr 24 Prezesa
Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1951 r. w sprawie zle-.
cenia Przewodnic,zącemu Komisji Planowania przy Radzie
Ministrów ' czasowego wykonywania niektórych uprawnień
Prezesa Rady Ministrów (Monitor Polski z 1951 r. Nr 9, poz.
65 i z 1958 r. Nr 5, poz. 18) z a rządza się , co następuje :
§ 1. W zar z ądzeniu Przewodniczą c ego Państwowej Ko·
misji Planowania Gospodarczego z dnia 31 grudnia 1956 r. w
sprawie gospodarowania odpadkami w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 106, ~z. 1235) wprowa·
dza się następującą zmianę:
.
po § 3 dodaje się § 3a w !>rzmieniu:
,,§
3a. Rzemieślnicy i inne osoby prywatne mogą nabywać odpadk.i, a· także materiały i wyroby gotowe
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Przewodniczą cy Kom isji Planowania przy Radzie MinIstrów:
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Urząd Rady Mlnistrów -

nie nadające się do wykorzystania przez posiadacza wskutek zużycia, zniszczenia, uszkodzenia lub wady wyłącznie na
cele produkcyjne lub dla potrzeb własnego gospodarstwa bez /'
prawa odsprzedaży z zyskiem. Przed zawarciem umowy
państwowa jednostka organizacyjna powimlil zażądać od nabywcy złożenia oświadczenia na piśmie, do jakich celów
artykuł zostaje nabyty, i uprzedzi<; go o odpowiedzialnośt;i
karnej za wprowadzenie artykułu do obrotu (art. 9 dekre tu . ,
7. dnia 29 października 1952 r, o gospodarowaniu artyku- .
Jami obrotu towarowego i zaopatrzenia - Dz .. U. z 1952 r.
Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244)."
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