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UCHWAŁA Nr 138 ' RADY .MINISTROW . 

7. dnia 11 kwietnia 1962 r. 

zmieniająca uchwałę w · sprawie opłat -za , świadczenia zakładów pomocy społecznej. 

Na podstawie art. ' 2 dekret).l z dnia 3 czer.wca 1953 r. 
() uslalaniu cen, oplat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, 
pOL . 122) Hada Ministrów uchwala, co następuje: 

§ 1. Tabela nr 3, stanowiąca załącznik do uchwały 
JI!f 5~ Riidy Ministrów z dnia 22 . grudnia 1959 r. w sprawie 

. łl~a.t za świadczenia zakładów pomocy społecznej (Monitor 
Polski z 1960 r. Nr 13, poz. 60), otrzymuje brzmienie ustalone 
lAI załączniku do niniejszej uchwały. 

§ · 2. Wykonanie uchwaly porucza się Ministrowi Zdro
ww i Opieki Społecznej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z Iym 
że w stosunku do opIat za świadczenia zakładów , pomocy 
społecznej w okresie do dnia ogłoszenia rozporządzenia Ra-· 
dy Ministrów z dnia 11 kwietnia 1962 r. w sprawie zalicze
nia powiatów do okręgów gospodarczych, ustalenia norm 
przeciętnego przychodu szacunkowego oraz stawek pooatku _ 
gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego (Dz. U. 
Nr 24, poz. 106) stosuje się normy przychodu obowią2.Ujące 
przed dniem 1 stycznia 19~2 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyiankiewicz 

Zalącznik do uchwaly nr 138 Rady 
Ministrów z dnia 11 kwietnia 196'2 r. 
(poz. 166). 

Ta b e la nr 3 

WYSOK 0SĆ MI[SIĘCZNYCH OrŁA T ZA SWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ ZAKŁADY POMOCY SPOHCZNEJ DLA 
DOIWSŁ YCH ORAZ PRZEZ ZAKŁADY SPECJALNE DLA DZIECI GŁĘBOKO NIEDOROZWINIĘTYCH UMYSŁOWO -
PONOSZONYCH PRZEZ OSOBY, KTORYCH WYŁĄCZNYM ŻRODŁEM UTRZYMANIA JEST GOSPODARSTWO ROLNE 

Mi"si'.'('zna odpłatność w zlotyeh 

Roczna przychodowośĆ 8zacunkowa-
W zakładach specjalnych 

z ",ospodaFstwa rolnego w do tych 
w zakładach dla dla dzieci głęboko 

dorosłych niedorozwiniętych 

umysłowo 

do 10.5611 - 100 

o .. 10.56t <lo 13.42U luO l2U 

",] 13.421 do 16.060 120 14U 

od 1t..u61 do 111.4l:HJ 15U 170 

od 13.481 lIo 21.120 170 190 

od 21.121 do 2:ł . 91l0 220 22U 

ort 23.9!H du 26.62U 250 250 

-od 26.6~1 do :~l.~·(lO 350 35t1 

od 31.90 I lIo 37.111t1 5 (Iti 500 . 

od 37.1 81 do 43.670 70u 700 

"d 4:ł.1171 pelIlV koszt lJtrzyłnania 1.000 I 

167 

ZARZĄDZ.ENIE MINISTRA FINANSOW 

7. dnia 17 kwietnia 1962 r. 

zmieniaJące zarządzenie w sprawie zatwierdzenia taryfy składek 1-a obowiązkowe ubezpieczenie budynków. 

Na pod's tawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 
1958 r. o ubezpie cze niach majątkowych i osobowych (Dz. U. 
Nr 72, poz. 357) i § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
29 grudnia 1961 r. w sprawie sposobu ustalania ta ryf i po
boru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe 

i osobowe (Dz. U. z 1962 r. Nr 3, poz. 6) zarząd za się, c o 
następuje: ',-_ 

1) I. W § 2 ust. 3 z8nąnzenia Ministra Finansów z dnia 
26 paidLiernika 1951 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy skla-

dek za obowiązkowe ubezpieczenie budynków (Monitor Pol
ski Nr A·98, poz. 1392) liczbę ,,5.400" zastę puje się liczną 

,,11.880", liczby zaś ,,10.800" zastępuje się li czbami ,,23.760". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 

z mocą od dnia l stycznia 1962 r. 

Minister Finansów; J. Albrecht 




