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§ 1. W rozumieniu niniejszego zarządzenia: 

l) "uchwała" b ez bliższt'go <>kre śl enia - <>znaoza uchwa
łę nr 133 Raoy Minish"ów z dnia 15 marca 1962 r. w 
sprawie· urzą{!,z eJl do zbiorowego zaopatrywania ludności 
w wodę Da terenie gromad (Monitor Polski Nr 27, 
poz. 113), -

2) "z.rzeszenie" -oznacza zrzeszenie powolane do budo
v,"j, rozbudowy, odbudowy j eksploa tac ji urządzeń (np. 
spółkę wodną, kólko rolnicze - § 1 pkt 3 uchwaly), 

3) .. \lf7..(jclzen ie" bez bliższego określenia - oznacza urzą

dzenie do zbi-orowego zaopatrywania ludności w wodę 
na terenie gromad, 

4) "budowa'~ bez bliższego określen ia - oznacza zarówno 
budowę, jak i rozbudowę oraz odbudowę urządzeń. 

§ 2. 1. Srodki fi.nansowe zrzeszeil przeznaczone na bu
--.tlowę urZijd Zell , stosownie do zulwierdzonych przez prezydia 
-powiatowych rad narodowych planów pokrycia finansowe-

gC) bud{)wy urządzeń -(§ 14 uch-waly) - podl<'! oają przek aza
niu na- rachunki śr odków na finansowanie budowy tych urzą
dzeń, otwarte przez zrzeszenia we wlaści'w"ych dla miejsc a 

.. realiza.cji budowy placówkach terenowych Banku Rolnego. 
2. Na rachunkach, o których mowa w ust. l, powinny 

- być gromadzone wszystkie środki finansowe zrzeszeń za
równo -własne-, jak i pochodzące z udziałów w kosztach bu
dowy urządzeń, dotacji i 'su:bwencji instytucji państwowych 
i - 'spółdzielczych i z innych źródeł przeznaczonych na budo
wę urządzeń . 

-" 3. '--Instytucje bankowe' prowad zące rachll nki państwo
*veh jednostek organizacyjnych, jednostek gospodarki u-spo
łecznionej- i innych, które zyodnie z uchwalą uczestniczą w 
fi.fiansowaniu budowy urząd zeń, będą przekazywać na zle
cenie tych jednostek - środki finansowe przez naczone na bu
dowę urządzeń - d-o wlaściwych placówek terenowych Banku 
Rolnego na ra<:hunki zrzeszeń realizujących budowę. 

-§ 3. Srodki finansowe pochodzące ze źródeł określonych 
w § 8_ ust. 2 pkt 2 i 3 uchwały oraz z dotacji ce lGwych prze 
widzianych na budowę urządzeń (§ 8 ust. 2 pkt 6 uchwaly) 
mogą być przekazane na rachunek zrzeszeń wyłącznie w 
-przypadkach, gdy zrzeszenie posia-daosobowość prawną. 

-§ 4. 1. Ustalanie w budżetach gromadzkich rad narodo-
wych dotacji z funduS7.u gromadzkiego oraz -ze środków uzy
skimych z wpływów z mienia gromadzkiego następuje na 
wniose-k zrzeszenia. 

2. W ramach ustalonych w budżetach powiatowych rad 
no_rodowych -dotacji celowych na budowę urządzeń oraz do
tacji ze środków przeznaczonych na popieranie czynów spo
łeCznych organy - gosPQdarki komunalnej prezydiów powia-

_ towych .rad narodowych .określają w porozumieniu 7. pIezy
diami gr-omadzkkh rad narodowych wysokość tych dotacji 
dla zrzeszeJl, z zachowaniem przepisów §.§ 11 i i 2 uchwały. / 

3_ Przekazan~ na rachunek zrzeszenia środków pocho
dzących z dotacji, o których mowa w ust. l :--j 2, -m6'Z 

środków pochodzących z udziałów jednostek budżetowych 

u<: zestniczących w kosztach budowy urządzeń następuje w 
'trylJie okreś lo:nymw rozdziale 8 przepisów o ra chunkowoŚ(:i 
budżetowe j, stanowiących załącznik do zarządzenia MinislJ6 
Finansów z 'dnia 2 stycznia 1961 r. (Monitor Polski Nr 17, 
poz. 87), ze wskazaniem ~rzeznaczenia dotacji i ryyorów w 
przypadku jej niewłaśch\ c!;Jo bądź nie terminowego wyko
rzystania. 

§ 5. 1. Przekazanie na rachun ek zrzeszenią śrookówpo- I ,~ 
chodzących z udzielonych na podsti1wie obowiązujących prze- -, 
pisów subwencji Jednostek spółdzielczości zaopatrzenia i zby-
tu, mleczarskiej, ogrod niczej i innej lub- innych jednostek 
gospodarczych i spolecZIlych na stępuje w wysok,ości, w ter-
minach i na cele uzgodnione pomiędzy zrzeszeniem i organi
zacją udzielająCą subwencji, przy równoczesnym określeniu 
rygo.rów w razie nieprawi-dłowego czy nieterminoweg'"o wy
korzystania środków z subwencji~ 

2._ Pr zyznanie dotacji PaJlstwoweg-o Zakładu Ubezpie
c zeń następuje z zachowaniem przepisó"J _ § 13 uchwaly, ZA 

pośrednictwem właściwych prezydiów rad naro!lowycl~ _ i.e 
środków Państwowego Zakładu Ubezpieczeń gfomadzo.nyc'b 
na odrębnych rachunkach bankowych, w try.bie {)kręś~onyłlf ---, ji. 
u stawą .z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpiec.zeniach majątJco- 
wych i osobowych (Dz. U. Nr 72, _po~. 357) i przepisami wy-__ -
konawczymi do' tej ustawy. - _ ,_ 

§ 6. 1. Pozostałość środków na rachunku, o k tóry m mo--'
wa . v, § 2, n ie wykorzystana w -danym roku przechodzi -~ na

rok następny. 
2. W przypadku nieporljęcia przez zrzeszenia budowy 

w terminie lub jej przerwan ia albo nieprawidlowego wyko; 
rzystywania środków pochodzących z dotacji lub subwencj-i, .: 
bank wstrzyma finansowanie budowy i · "oablokuje na wn-i"Q-
sek organu gospodarki komunalnej prezydium właściwej ra-
dy narodowej odpowiednią kwotę z całości środków ' z9'(o

mad.zonych na rachunku zrzeszenia-, 
§ 7. Szczegółowe przepisy w zakresie trybu finansQwa

nia i kontroli wykorlystywania środków finansowych pne- ' 
znaczonych na budowę urządzeń wyda Naczelny Dyrektor' 
Banku Rolnego. 

§ B. Zarządzenie wchodzi w :życie z dniem ogloszenia. 

Minister Finansów: J. Albrecht 

339 

ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 28 września 1962 r. 

w sprawte poboru . w formie ryczałtu podatku obrotowego, od operacji nietowarowych oraz dochodowego od niek-tórycb 
zakładów usługowych spółdzielni zrzeszonych -w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska'i. . , 

Na podstawie § 31 ust. 2 i 3 uchwały nr 194 Rady Mi
nistrów z dnia 9 czerwca 1960 r. w sprawię _ ro~woju usług 
dla ludno~ci w latach 1961-1965 (Monitor Polski z 1960 r. 
Nr -55, pO'l. 262 i z 1961 r. Nr -21, ;poz. 99) oraz art. 3 dekre tu 
z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. 
'L _10957r. Nr 7, poz. 25) zarządza się, co następuje: 

§ -1-. Zarlądzenie _ Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 
1961 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu -podatków: obro
towego, od operacji nietowaro,yYch oraz dochod.owego od 

-niektórychzakłarlów usługowych spółdzielni zrzeszonych .. 
w Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy (Monitor 'pol- '" 
ski Nr 57, poz. 251) - rozciąga się ~a zakłady \l S tUg0We- ' ""' 

spółdzielni zrzesz,ony,ch w Centrali Rolnic ze j Spółdzielni "Sa
mO'pomoc CMoopska", -z' tym że: 

1) uprawnie-nia Centralnego Związku Spóhłzie!czoścl Pra
cy, przewidziane w ł 4 ust. 1 i w § 12 ust-. 2, przysłu

gują Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chlop
ska"; 
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Z} nie stosuje się przcwidzianeq() w § 4 ~t. l pkt l i usL 3 
pkt 2 warunku. iż osoby zatrudnione powinny być CZlOll

kami -spółdzielni lub kandydatami na członków; 
· 3~ przepisy § 14, stosuje si~ odpowiednio, jeśli idzie o inną 

działalno~ć ' gospodarczą spółdzielni ' niż działalność za-

kładów, od których uiszcza się podatek w formie ry
czałtu. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z . dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia l lipca 1962 r. 

Minister Fina'nsów: J. Albrecht 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia l października 1962 r . . -
., , 

w sprawie zasad rozliczeń związanych z przekazaniem teretl9w. 

Na .podslawie f 26 rozporządzenia Rady Minis{rów 
7! dnta 31 maja 1962 r. w spuwie przekazywania' terenów 

· w iniastach i osiedlach (Dz. U. Nr 35, poz. 159) zarządza 
się, co następuje: 

, . '§. l. 1. Ilekroć w zarządzeniu użyto wyrazu "rozporzą
dzenie!' " hez bliższego {)kreślenia, należy pn.eż to rozumieć 
Tt?1':pcin:ąchenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1962 r. w 
sprfł.\;..rie pr.z~1(azywan.ia terenów w miastach i osiedlach 
(Dz. V. Nr 35, poz. 159) . 

. 2 ; Ilekroć. W zarządzeniu użyt{) określenia "zarządze

nie "Ministra Finansów", należy przez to rozumieć zarządze

'file M~njstra Finansów z dnia 4 grudnia 1959 r. w sprawie 
podstawowych za",3d prowadzenia księgowości, inwenlary
ziłcji. sporządzania sprawozdań finansowych {)raz przecho
wywania dowodów księg owych przez jednostki gospodarki 
usąłOłectnionej (Monitor Polski z 1959 r. Nr 102, pOl. 546 

· Ofćrzz 19tH r. Nr 26, poz.,, 128 i Nr 12, poz. 304). 

: RaziicLeuhl . pomiędzy przedsiębiorstwami państwowymi. 

§ 2. ""y przypadkach przekazania terenu zabudowanego 
stanowiąccg{) zakład samodzielnie bilansujący (§ 18 ust. 2 
m:r.porz ą.ct ze'nia) podstawę rozlkzeń stanowi bilans sporz ą-

· dZ,()fiy ·.nadzień spisania protokołu zdawczo-odbiorczego i od
·danii:' przedmiotu przeka zania jednostce' przejmując ej, .zwa
ny. {{'ale'j "bilansem przekazania". 

\ : § -. 3. W -zakresie techniki spisu z natury składników 
, majątkowych ujętych protokołem . zdawcz·o-odbiorczym, wy

ceny oraz zasad wykazywania w bilansie przekazania prze
. · kd'~lIych . aktywów i pasywów stosuje się odpowiednio prze

I . , .. o:-plsy· zarządzenia. Ministr a FinanSów, ' 0 . ile . pr-z·epi-sy niniej .. 
· szeg,o.-. "l,Hządzenia nię stanowią inaczej. 

§ 4. - l . Przekazane aktywa i pasywa wyłąr::za ' się z bl
lans.u przedsiębiorstwa przekazującego i wykazuje się w ' 

-oor~bnym bilansie przekazania. Aktywa i pasywa ujęte hi
.laosem przekazania , podlegają włączeniu do bilansu prz-edsię
bIorstwa' przejmującego. 

2. Bilans przekazania sporządZił przedsiębiorstwo prze
kazujące w ciągu 30 dni od dnia przekazania terenu. Jeżeli 
jednak dnierll przekazania jest dzień 1 stycznia. bilans prz~ 

. kazaniil sporządza się w terminie wyznaczonym dla zloźe

ni. słlrawozdania rocznego. 
J. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio do przedsię

~- biorstw, w których rok gospodarczy nie pokrywa się z ro
'kiem kalendarzowym. 

. I " AS. 1. W aktywach bilansu przeluzania wyk,.azuje się: l' wartość początkową nieodpłatnie przekazanYCh budyn
ków i budowli, 

21 rozpoczęte ' inwestyc je centralne { inwestycje zjednoczeń 
w wysokości 'rzeczywiście poniesionych nakładów, 

3) wartość in nych składników ·majątk.owych prz-ekazanycn 
ni eodpła tnie sto sow n ie do § 19 ust. 2 rozporządzenia. 

4) wartość wszystkich powstałych składniok:ów mająt«.o-

wych ohł~ tych protokołem zdawcw-odbior-<::zym, z . tym 
ze. w,artos~ przekazanych środk ('lW trwalychorazpf7:ett
Ruotow metrwaiych wykazuje się w ich wartości. po~ 
czątkowej. 

2. 'vY pasywach bilansu przek';n:ania wykazuje się: , '. 
l) dotychczasowe umorzenie nieodpłatllie przekazany-ch , bti~ 

dynków i budowli, . . 
2) finansowanie nieocipłatnie fJrzeka.zanych inwestycji cen

tralnych i zj ednoc zeń, . 

3) różnicę międ zy wie lkością aktywów wy;mie~.i~nYcb · oM 
ust. 1 pkt 1~3 a wielkością pasywów wvmienion~'Nt 
w pkt l i 2 ninie jszego ustępu, .k tórą w y kazuj e si~ j~k~ 
"Fundusz statutowy", 

4) przekazane ewenlualnie inn e fundus ze i zobowi 'rl,,:ni~, 
5) dotychczasowe umorzenie pf'le kŁ1 7.dl1.ych odpł-óllnie ..śf~C:- . 

ków trwałych i zużycie przedmio tów oietrwa1fch. 

3. Nfewykazuje s ię w b ilansie przr ka lanid wartości 
przekazanych te re nów n ie zabudowanych, które w każdyn'l. 
przypadku są przekazywane nieoap!atnie, I 

§ 6. 1. Jeże li suma przekazanych składników małątko
'wych, wyka zanych w aktywach bilansu prze kazania, pn:e-

. kracza sumę przekaz':lI1y cl1 fundus.r,ów i znbowią'lal'l, wYka
zanych w pasywach bil ansu przekaza nia, różnicę należywv
kazać w bilansie ' przekazania ja !co zo~c wią<:anie pf.ze4,się.
biorstwa przejmującego wobec przedsiębiorstwa przekazu
jącego. 

2. Jeżeli suma przekazanych funduszów! zobaw-ią'llttń,.: 
wy kazanych w pasywach bilansu przekazania pf'lekraCl:8 
sumę przekazanych składników majątkowych wykazanych. 
w aktywach bilansu przekazania, różni-cę należy wy-kaZ1lć 

w bilansie przeka zania jako należność przedsiębiorstwa "f}czę,jr 
mującego od prze dsiębi o-rstwa przekazują<; ego. 

3. Należnośd lub zobowiązania z t yt ułu różnicrpoIR~
dzy sumą przekazanych aktywów ipasywew pOW'l'lłny.:· być 
ustalone z podziałem na: 

1) należności bądż zobowiązania płatne ze środków -®l'O
towych, 

2) należności bądz zobowiązan ia płatne ze śwdk:ów na in
westycje l kapitalne remonty. 
§ 7. Bilans przekazania podlega -nat ... 'ierdzenru· prze!: 

jednostki nadrzędne przedsiębiorstwa przekazująceg{) i pneJ
mlljącego według zasad określonych odrębnymi przepisćłftłi · 
w terminie 5 d!łi po upływie terminu {)kreślonego w .i i 4 · 
ust. 2. 

§ 8. t. Należność przedsiębiorstwa przekazującego -od' 
przedsiębiorstwa przejmującego z tytułu przekazanych skład
ników majątkowych (§ 6 ust. f) bądz należność IJn-eds iębi&r
stwa przejmującego od przedsiqbioritwa przekdzującego z ty
tułu przejętych składników majątkowych - (§ {) ust. 2) powia
na być uregulowartapoleceniem przelewu. 

2. Na kwotę należności przedsięhiofstw() będące wie
rzycielem wystawia w ciągu 5 dni od daty za t. wierdzenia bi-
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