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jowego Walnego Zjazdu Towarzystwa wniosku o 
dację To warzystwa. 

likwi- ' · Towarzystwa i zastępowa nia Towarzystwa przed 
sądowymi i adminislracyjnYlni osobom lub 'osobie 

wladzami 
spoza swe-

§ 68. Zebrania Zarządu Głównego odbywają się 
mniej dwa razy \v ciąg u roku, a zwolywane. są przez 

co naj~ \ go grona. 
prezesa Główna Komisja Rew izyjna. 

lub jednego z wiceprezesów oraz sekretarza. 
§ 69. / Imienne zawiadomienia o zebraniu Zarządu Głów

ne go powinny być r ozes łane do wsz)'stkich członków Zarzą
du co -najmniej na 14 dni ,przed 'oznaczonyin terminem że- o 
branIa. 

§ 70. Do ważnoś ci zebrań Zarządu Glównego wymagana 
j est ob ecnoś,ć co najmniej połowy jego cz!onkóvi. 

Prezydium Zarzqdu Głównego. 

$ 71. Skład Prezydium Zarządu Głównego ustalony jest 
w § 65. 

§ . 72. Do zakresu działani a Prezydium Zarz ądu Główne
go należy: 

1) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz, 
2) ustalanie szczegółowego planu pracy To\varzystwa i jego 

rea.1izacja, 
3) uospodarowanie w ramach ustalonego budżetu, 
4) wykonywanie nadzoru nad poElległymi władzami Towa

rzystwa na wszystkich szczeblach organizacyjnych, wi
zytowanie ich i udzielanie wskazaJl i poleceń, 

5) opracpwywanie sprawozdania ze swej d ziałalności na 
Krajowy Walny Zjazd Towarzystwa, ' 

• 6) opraco,wanie projektu budżetu Towarzystwa, 
7) przyjmowanie do , pracy i zwalnianie z pracy pracowni

ków Zarządu Głównego oraz ustalanie zasad przyjmowa-, 
. nia i zwalniania pracownikó}'l w podległych organach 
Towarzystwa, 

' 8) wydawanie regulaminów i .. instrukcji, 
9) rozstrzyganie spraw przedstawionych przez podlegle or

gany Towarzystwa, 
10) decydowani,e we wszystkich sprawach przekraczających 

kompetencje niższych organów Towarzystwa. 

§ 73. L W razie zawieszenia w czynnościach lub roz
wiązania zarządu nizs~ych organów Prezydium Zarządu Głów
n ego ustanowi pełnomocnika do wykonywania funkcji nale
żących do kompetencji zawieszonego lub rozwiąz.anego za
rządu. 

2. \V terminie nie przekraczającym 6 miesięcy pełno
mocnik powinien zwołać walne zebranie właściwego organu 
dla dokona n ia wyborów przewidzianych w statucie. 

§ 74. Zebrania Prezydi11ln Zarządu Głównego powinny od
bywać ~ię co najmniej dwa razy w miesi ącu i są zwoływane 
przez prezesa, jednego z wice preze~ów lub sekretarza. 

§ 75. Do ważności zebrat'l Prezydium Zarządu Głównego 
wymagana jest obecność _ co najmniej 6 jego członków, w 
tym prezesa lub jednego-'z wiceprezesów albo sekretarza ge
neralnego. 

§ 76. L Akty prawne i w.szelkie zO,bowiązania w ramach 
uprawnień Prezydium Zarządu Głównego wymagają do swej 
ważności podpisów dwóch cz łon\<.ów Prezydium, w tym pre
zesa, j ednego z wiceprezesów, sekretarza lub skarbnika. 

2. Czeki podpisuje dwóch czlonków Prezydium lub jeden 
członek Prezydium ' i osoba upowa'żniona do ,tej czynności 
przez Prezydium. ' ' 

§ 77. Prezydium może udzielić pełnomocnictwa do za
wierania aktów praw'nych, zaciągania , zobowiązań w imieniu 

§ 78. Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie 
przewodnic7ącego, zastę pcę prze wodnicząceg o i sekretarza. 

§ 79~ Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjne j 
należy: 

, 1) systematyczne badan ie i staja kontrola caloks?t.altu d?ia
łaJn ości Prezydium Zarządu Głów nego i j:lOdlegiych or
ganów Towarzystwa, 'a zwłaszcza d z iałalności finansowo-
90spodarczej, . 

2) opracowanie spraw07dania ~e swej ' działalności na Zwy" 
czajny Walny Zjazd Towarzystwa i zglcszenie wniosku" 
w ' przedmiocie a'bsolulorium dla 'Zarzą.cIn GlÓwnego. 
§ 80. Główna Komis ja Rewizyjna przedstawia swe u\va

gi, wnioski i polecenia Zarządowi Głównemu i jego Prezy-
dium. do wykonania. . 

§ 81, Zebrania Głównej Komisji ' Rewizyjn e j o(;l.bYwają 
się co najmniej relZ na kwartał i są zwoływane przez prze
wodniczącego lub zastępcę przewodniCzącego. 

§ 82. Do ważności zebrań Głównej Komisji Rewizyjnej 
wymagan~ ' jest .jbecność co najmniej 5, C7.~onków, w tym 
przewodlllczącegb lub zastępcy przewodlllczącego. 

R o Ż, d z i a ł X. 

Majątek. 

§ 83. Majqtek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ru
chorrości oraz prawa . 

§ 84. 1. Na fllndus7e Towarzystwa składają się: 
1) składki członkowskie, 

2) ofi-ary, darowiżny itp., 
3) dochody z nieruchomości i zakładów prowadzonych przez 

, Towarzystwo, \ . 
4) dochody z imprez urządzanych przez Towarz'ystwo, 
5) dotacje. 

Z. Wszystk ie dochody Towarzystwa będą ' obracane w 
całości i wylC!c7nie na cele wychowawcze i opiekuń,C7.e dla 
dzieci i mł odzieży. , 

§ 85. Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa w ra 
mach svJoich uprawn ień w drodze regulaminów i instrukcji 
określi, jakie placówki ' i na jakich 'zasadach mogą być za
kladć1l1e i prowadzone przez oddziały i okręgi, oraz un ormu
je . gospodarkę final)sową i podział fundus zów między jednost
ki organizacyjne Towarzystwa. 

R o z d z i a ł · XI. 

Likwidacja. 

§ 86. 1. V\' niosek o likwidację Towarzys twa powziąĆ mo
że Krajowy' Walny Zjazd Towarzystwa, jeżeli sprawa ta zo
stała postawiona na porządku jego obrad przez Zarząd 

GiÓwny. 
2. \Vni osek wymaga uchwały powziętej wię'kszością 2!J 

głosów obecnych na Krajowym vValn ym Zjeździe. 
3. Lik w idatorami są ' cz:onkow ie Prezydium Zarządu 

G!ówne90, jeżeli Krajowy Walny Zjazd nie powoła innych 
likwidatorów. 

§ 87, Pozostaly po likwidacji majątek , stowarzyszenia ' 
przekazany będzie na cele opieki ,nad dzieckiem. 
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ZARZĄDZENIE P.REZESA GłÓWNEGO URZĘDU KONTROLI PRASY, PUBLIKACJI I WIDOWISK 

z dnia 29 października 1966 r. 

o pozbawieniu debitu komunikacyjnego. 

N a podstawie art. 2 us t... 1 pk t 2 dekretu z dnia 5 lipca 
1946 r. o ulworzeniu Główneg o Urzędu Kontroli Prasy, Pu-

blikacji i Widowisk (Dz. U. Nr 34, ROZ. 210 z późniejszymi 
zmianami) zarządza się, co następuje: 
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§ 2. 'Zarządzenie wchodzi WI życie z dniem ogłoszenia. § 1. Zakazuje s.ię rozpowszechniania dziennika "Die 
Pres~e" i. tygodnika "I)ie Wochen-Presse", wychodzących 
w Austrii w języku niemieckim. Prezes Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji 

Widowisk: J. Siemek 
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. OBWIESZCZENIE MINISTRA · FINANSÓW 

z dnia 17 października 1966 r. 

w sprawie ogłoszenia jedpolitego te};slu uchwały nr 152 Rady' Ministrów z dnia 25 kwietnia 1963 r. w sprawie zasad 
iinanśowania inwestycji i kapitalnych remoJ?tów organizacji spółdzi~lczych. 

l. Na podstawie § 2 uchwały nr 270 Rady Mirristrów 
z dnia 23 sierpnia 1966 L zmieniającej ' uchwałę w sprawie 

, zasad · fin ansowania inwestycji organizacji spółdzielczych 

(Monitor Polski Nr 46, poz. 229) ogłasza się w załączniku do 
niniejsze qo obwieszczenia jednolity tekst uchwaly nr 162 Ra
dy Min istró w z dnia · 25 kwiet.nia 1963 L W sprawie zasad 
finansowania inwest ycji i kapitalnyc h r pmontów organi zacj i 
spó łd zielczych (Monitor Polski z 1961 r. Nr 45; poz. 22·1, 
z 1964 r. Nr 23, poz. 101 i z 1~66 r.. Nr 46, poz. 229) z uwzqlęd

n.ieni em zmian \vynikających z prze pisów 091oszonyc:h przed 
dniem' wydania jednoItteCJo tekstu i z zastosowaniem ciągłej 

nume racj i paragrafów, ·ustępów i punktów .. 

,,§ 16. Uchwała wchodzi w życ ie z dniem ogłoszeni a .":' 

2) § 2 uchwały nr 94 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 
1964 r. zmieniaj "cej uchwalę w sprawie zasad finansowa
nia inwestycji organ izacji spó łdzielczych (Monitor Pol
ski Nr 23, poz. 101) w brzmieniu: 
,,§ 2. Uchwala wchodzi w ż yc ie z dniem ogłoszenia 

z mocą od (inia l :>tycznia 1964 r."; 
3) § 3 uchwały nr 270 Rady Min;strów z dnia 23 sierpnia 

l S66 L zmieniającej uchwałę w sprawie zasad finanso
'hania in westycj i organizacji s p ółdzielczych (Monitor 
Polski- Nr 46, poz. 229)1 w brzmieniu: . 

2. Po(la n y w zalącznikl1 do niniejszego obwieszczenia 
jednolity tekst nie obejmuje: . 

, 1) § 16 uchwaly nr 162 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 

,,§ 3. Uchwała w chod .i w ' życie z dniem ogłoszenia, 
z tym źe przepisy dotyczącelllndus7.u inwestycyj
no-remontowe90 i finansowania z te90 fundusz)1 
remontów ka pi ta nych obowiązują od dnia 1 stycz
nia 1967 r." 
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I 1 ~ 6~ r. }V sprawie zasad finansowania inwestycji organi
'zacji s}:óldzielczych (Monitor Polski Nr 45, poz. 224) 
w brzmieniu: Minister Finansów: w z. J. Kole 

Załącznik do obwieszczenia M inistra 
Finansów z d [lia 17 października 
1966 r. (poz. 299). 

liCHWALA Nr 162 ~ADY MINISTRÓW 

z dnia 25 kwietnia 1963 r. 

w sprawie zasad finansowania inwestycji i kapitalnych remontów OFganiz,Cj i spółdzielczych . 

. Na podstawie art. 58 § 2 oraz art. 178 § 1 ustawy z dnia efekt gospodarczy, obiJzony zgodnie z instrukcją, Komi-
, 17 lutego 1 ~61 r. o spółdzielniach i ich żwiązkach (Dz. U. sji ,Planowania przy RJdzie Min istrów w sprawie efek-
Nr 12, poz. 61) ' Rada Ministrów .uchwala, co następuje: tywności mniejszych,i westycji oraz przedsięwzięć tech-
. § 1. 1. Inwestycje bez \'izględu ~a ich rodzaj, {' śrookt, niczno-or9anizacyjnych ' zapewnia ZVHot nakiadów w 

z których są finansowane, mogą być rozpoczynane i realizo- okresie do lat 3 od da~y oddania in westycji do użytku, 
wane na pd~staw' ie planów rzeczowo-finansowych przyjętych 2) ' polegające na odplatn~m nabyciu środków trwałych od 
przez bank do finansowania. poprzednich ich użyt1, ownikÓW oraz nabyciu maszy n 

2. Zilkres nakładów inwestycyjnych obejmowanych jed- i urządzeń zakupionych ze środków inwestycyjnych przez 
nym zadaniem inwestycyjnym, jak t eż układ planów rzeczq,- innych inwestorów, le z przez nich nie zagospodarowa-
wo-finansowych 'sporz :;dzanych dla zadania inwestycyjnego nych; dotyczy to równ eż kosztów montażu nabytych w 
określają instrukcje o opracowaniu narodowych planów go- ten sposób maszyn i ur ądzeń., 
spod arczych. 3} polegające na bUdOW~' i wyposażeniu punktów skupu 

§ 2. ' 1. Banki podejmują finansowanie inwestycji po mleka w jednostkach z zeszonych .w Związku Spóldzielni 
stwierdzeniu: Mleczarskich, wykony ane systemem gospooarczym przy 

1) posiadania przez spółdzielnię limitu nakładów, ud ziale opłat ludn ości I' iejskiej, jak również wyposaże-
2) celo\'v cści i efektywności podejmowanych zamierzeń. niu punktów inseminacyjnych przy ziewniach inlek-a oraz 

zakupie sprzętu i urządzeń · potrzebnych do prac porad-3) należytego przy.:gotowania inwes tycji do realizacji, I 

4) możliwości wykonania inwestycji w zaplanowanych ter- nic twa. budowlanO-żYW Ieniowego ze środków własnych, 
minach zgodnie z cyklami ustalonymi w dokumentacji 4) z:viązane z rehabilitacłą za:vodową ,i l~czn.iczą in~~li-
projektowo-kosztorysowej, dow, prowadzone przez ZWiązek Spoldzlelm Inwahdow 

. 5) zapewnienia odpowiednich środków finansowych. i jednostki w nim zrzef zone w ramach środków pocho
dzących z dotacji bud re tu Państwa, określonej w § 5 

2. Poza nakładami określonymi dyrektywnie w narodo
. wym planie gospodarczym organizacje' spółdzielcze mogą pa
dejmować inwestycje: 

1) . szybko rentujące się, związane przede wszystkim z rea- · 
lizacją postępu technicznego i ekonot'hicznego oraz roz
wojem produkcji eksportowej lub zastępującej import, 
jak też inwestycje żmierzające do zwiększenia poszuki
wanej produkcji rynkowej i usług dla ludności, których 

uchwały nr 349 Rady rintstrówz dnia 29 lipca 1959 r. 
w sprawie rozwoju sp f łdzielćzości inwalidzkiej. 

3. Inwestycje wymieni f ne w ust. 2 pkt 1 mogą być rea
lizowane jedynie w razie u yskania na ten cel kredytu ban
kowe90. Bank moźe w y raz ć zgodę na zużycie zamiast kre
dytu bankowego środków a inwestycje posiadanych przez 
spółdzielnie. . 
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