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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 26 listopada 1965 r. 

... .w sprawie zasad i trybu refundacji prezydiom rad narodowych środków wyda ;kowanych na organizowanie nowych 
punktów usługowych świadczących usługi dla ludności. 

Na podstawie § 8 ust. 2 uchwały nr 280 Rady Ministrów 
z dltia 28 pażdziernika 1965 r. w sprawie zasad gospodarki 
finansowe j państwowych prze<lsiębiorstw przemysłu te reno
w ego i wykonawstwa inwestycyjnego _ objętych planowaniem 
t e renowy m (Monit~or Polski Nr 61, poz. 320) zarządza się , 

- co następuj e : 

§ 1. - 1. Ponadplanowe wydatki prezydiów powiatowych 
rad narodowych (rad narodowych miast stanowiących po~ 

, wiaty) z tytułu wyposażenia w środki obrotowe państwo- _ 

wych przedsiębiorstw przemysłu terenowego świadczących 

usługi na rzecz ludności powinny być refundowane przez 
pre+ydia wojewódzkich rad narodowych. 

2. Re fun'cla c ja, o której m owa w ust. 1, może nastą pić 
tylko w wy padkach, gdy ponadplanowe wy dat ki nastąpiły 

w związku z przekroczen ie m planowany ch na dany rok za
d(lń w zakresie organizowania now y ch punk tów usługow ych, 
świadczących usł ug i dla ludnośc i. 

§ 2. Wydatki prezydiów wojewódzkich rad na rodo wych 
(rad narodowych miast wyłączonych z wo je wództw) na cele , 
'c? których mowa w § 1, podlegają re fundacji z budżetu ce n
tralnego co kwarta! ia kwartał ubieg ły na od powiednio uza-
sadnione wnioski tych prezydiów. -

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1966 r. 

Minister Finansów: J. Albrecht 


