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i uroczystości Roku Chopinowskiego. 

Przewodniczący Rady Państwa: A. Zawadzki 

Sekretarz Rady ~aństwa: J. HOlooecki 

218 

UCHW AtA Nr 139 RADY MINISTRÓW 

z dnia 6 maja 1958 r. 

przedstawienie 
jubileuszowych. 

w sprawie funduszów mieszkanIowych twofZonyf!b przez prezydia mie}skkh l pdwiatowych rad narodowycb~ 

." 

Na podstawie arf. 13 ust. 2 ustawy z dnia 28 maja 
1957 r. o sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych 
i działek budowlanych (Dz. U. Nr 31, poz. 132), w celu dal
szego rozwinięcia inicjatywy rad narodowych i rozszerżenia 

rozmiarów budownictwa mieszkaniowego w miastach i osied
lach oraz mobilizacji środków finansowych dla realizacji 
tego budownictwa, jak również w celu usprawnienia sposobu 
finansowania budownictwa mieszkaniowego, Rada Ministrów 
uchwala, co następuje: 

2) dokumentację projektowo-kosztorysową związaną z bu
downictwem mieszkaniowym prezydiów rad narodowych, 

.. .. ,. 

§ 1. 1. Prezydia rad :arodowych miast wyłączonych 
z vojewództw i miast stanowiących powiaty miejskie oraz 
powiatowych rad narodowych utworzą miejskie i powiatowe 
fundusze miesllkaniowe. ' 

2. Za zgodą prezydium wojewódzkiej rady narodowej 
mogą być tworzone również miejskie fundusze mieszkaniowe 
w miastach nie stanowiących powiatów miejskich. 

§ 2. 1. Na miejskie i powiatowe fundusze mieszkaniowe 
przeznacza się: 

1) wpływy uzyskiwane ze sprzedaży domów mieszkalnych, 
działek budowlanych i innych gruntów na podstawie 
ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o sprzedaży przez Pań

stwo . domów mieszkalnych ' i działek budowlanych (Dz. U. 
Nr 3.1, poz. 132), 

~) dotacje z właściwego budżetu terenowego, przeznaczone 
na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych,. 

_, 3) wpływy z tytułu wpłat zakładowych funduszów mieszka
nIowych na budowę mieszkań dla określonych praco
wników zakładów, 

I ~) wpływy z tytułu zapisów i darowizn, wpływy pochodzą
ce z czynów lub ofiar ' spoŁecznych oraz inne wpływy 

określone odrębnymi przepisami. 

2. Srodki uzyskiwane ze sprzedaży domów wybudowa
nych lub odbudowanych przez zakłddy pracy wpływają do 

' zakładowych funduszów ' mieszkaniowych (ZFM). 

§ 3. 1. Srodki miejskich i powiatowych funduszów mle
'ukaniowyah przeznaczone są na: I . 

)) wykup uzbrojenie działek budowlanych, 

3) budowę domów mieszkalnych przez prezydia rad narodo-
wych, . 

4) inne cele związane z budownictwem mieszkaniowym, 
określone przez Ministra Gospodarki ' 'Komunalnej w po... I' 

rozumieniu z Ministrem Finansów, a stanowiące zgodnie 
z obowiązującymi przepisami nakłady inwestycyjne. 

2. Prezydia powiatowych i. miejskich rad narodo\vych 
mogą upoważnić bank w granicach wolnych środków fun
duszu mieszkaniowego do: 

1) udzielania kredytów na rozwój produkcji materiałów bu
dowlanych, . 

2) przejscJowego zwiększenia kredytów bankowych na spół
dzielcze i indywidualne budownictwo mieszkaniowe. 

§ 4. Plan finansowy funduszu mieszkaniowego uchwala 
właściwa rada narodowa, jako załącznik do budżetu. 

§ 5. l.Srodki miejskich i powiatowych funduszów mie
szkaniowych gromadzi się na wyodrębnionych rachunkach 
bankowych. 

2. O przeznaczeniu środków funduszu mieszkaniowego 
na cele określone w § 3 decydują prezydia miej~kich i po
wiatowych rad narodowych . 

3. Prezydia powiatowych. - rad narodowych powinny 
uwzględniać ' przy przeznaczeniu środków funduszów mie~zka
niowych postulaty rad narodowych niższego szczebla, uwzglę
dniając rozmiary wpływów z danego miasta lub osiedla na 
rzecz powiatowego funduszu mieszkaniowego. 

4, Nie wykorzystane w ' ciągu roku środki iundusIlów 
mieszkaniowych, łącznie ze środkami po-::hodzącymi z dotacji 
budżetowych, przechodzą na rok następny. 

§ 6. Srodki przeznaczone na sfinansowanie budownictwa 
mieszkanioweyo rad narodowych (ZOR) w planach inwesty- . 
cyjnych centralnym i teren'owym na rok 1958, a nie wyko- ' 
rzystane do dnia 31 grudnia 1958 r., mogą być przekazane 
przez prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodo· .-/ 

. ~i 
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wf ch miast wyłąoonycb '/. województw) na rachunki banko- · 
we miejsk}ch ip.owiatowych fu,nd~szów mies:zkaq100.vycłl. 

§ 7. Traci moc uĆ:h~vała 'nr 284 Rady Ministró";; z.' dnia 
:n lipca 1957 r. w sprawie zasad gromadzenia środków na 
fundusz mieszkaniowy i gosp.odarowania tymi środkami (łv10-

nitof Polski Nr 69. poz. 418). 

§ 8. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Gospo
darki Komunal~ej.i Ministrowi Finansów. 

~ 9. U chwała wchodzi w życie z dniem stycznia 1959 r. 

Prezes Rady Ministrów: w z. P. Jaroszewicz 
~. " . 

. . 
,." 
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UCHWAłA NI' 144 RADY MINISTRÓW 

z dnia 10 maja -1958 r. 

w sprawie skróconego czasu pracy w zakładach przemysłu graficznego. 

Na podstilwie art. · 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1950 r. 
o skróconym czasie pracy szczególnie uciążliwej lub wykony-

, wanej w szkodliwych warunkach (Dz. U. Nr 20, poz. 174) 
Rada Ministrów na wniosek Ministra Kultury i Sztuki, dzia
łającego w porozumieniu z innymi zainteresowanymi mini
strami sprawującymi zwierzchni nadzór nad zakładami pracy 
przemysłu graficznego oraz z Ministrem Zdrowia, po porozu
mieniu z Centralną Radą Związków Z..awodowych uchwala, 
co następuje: . ' 

§ 1. Przepisy lIstawy z dnia 19 kwietnia 1 ~50 r. o skró
conym cżasie pracy szczególnie ucią:l.liwej lub wykonywanej 
w szkodliwych warunkach (Dz. U. Nr 20, poz. 174) stosuje się 
według zasad niniejszej uchwały do osób zatrudnionych w 
zakładach pracy przemysłu graficznego na stanowiskach ro
boczych wymienionych w załącz.niku do uchwały. 

§ 2. Ogranicza siEl czas pracy osób wymienionych 
w .§ 1 do 7 godzin pracy na dobę (5 godzin w sobotę) i do 
40 godzin tygodniowo. 

§ 3. Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z zainte
lesowanymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych) 
sprawującymi zwierzchni · nadzór nad zakładami pracy prze
mysłu graficznego oraz z Ministrem Zdrowia po porozumie
niu z Centralną Radą Związków Zawodowych przywróci nor
malny czas pracy osobom zatrudnionym w zakładach pracy 
przemysłu graficznego na stanowiskach roboczych określo~ 
nych w § 1 po zastosowaniu takich urządzeń ochronnych lub 
po wprowadzeniu takich zmian w warunkach produkcyjnych, 
k lóre usuną, szczególną szkodliwość dla zdrowia lub szczegół- · 
ną uciążliwość warunków pracy. 

§ 4. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Kul
tury i Sztuki oraz irrnym ministrom (kieIOwnikom urzędów . 

centralnych) sprawującym zwierzchni nadzór nad zakładami \ 
pracy przemysłu graficznego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłos,zenia. 

Prezes Rady Ministrów : w z. P. Jaroszewicz 

Z" łącznik do u:hw.ały nr 144 Rady 
Minis!r6w z dnia 10 maja 1958 r. -' 
(poz. 219). 

WYKAZ WYDZlAŁOW PRODUKCYJNYCH, W KTORYCH ZATRUDNIENI PRACOWNICY KORZYSTAJĄ 
ZE SKROCONEGO CZASU PRACY 

1 .. .zecernia ręczna - gazetowa ' 
2. Zecernia maszynowa 
3. Odlewnia ' czcionek 
4. Stereotypia 
5. Maszyny rotacyjne 

. 6. Fotochemigrafia 
7. Przygotowalnia offsetowa 
8. Przygotowalnia rotograwiurowa 
9. Kartografii! 

10. Galwanoplastyka, galwanostegia , . 
11. Pracownicy zatrudnieni przy ciąglym. brązowaniu la- j 

kierowaniu druków; 

od dnia 1 lipca -'958 r. 

1. Zecernia ręczna - akcydensowa i dziełowa . 
2. Maszyny rotQgrawiurowe - arkuszowe 
3. anilinowe 
4. Wydział produkcji farb rotograwiurowych. 
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ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZ_,\CEGO KOMISJI PLANOW ANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW 
i 

z dnia 12 maja 1958 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie zbytu wyrobów przemysłu terenowego w 1958 r. 

Na podstawie art. 1 i art. 3 ust. 1 pkt l dekretu z dnia 
29 październ ika 1952 r. o gospodarowaniu ar tykułami obrotu 
lawa!,owego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 

i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz uchwały nr 170 Rady Mi· ' 
nistrów z dnia 10 maja 1957 r. w sprawie zbytu wyrobów 
niektórych jednostek organizacyjnych przemysłu terenowego 


