
.... 

Monitoor Polski Nr 25 

słowych oraz budowlano-montażowych objętych plano
waniem centralnym (Monitor Polski Nr ~, poz. 293). 

§ 45. Minister Finansów może w por,()zumieniu z wlaśCi
wym ministrem rozciągnąć prz~isy uchwały w cak>ści lub 
'Ze zmianami na nie objęte uchwałą gospodarstwa leśne dzia
łające na zasadach rozrachUnku gos;podaxczego. 

i 46. Traci moc uchwała !lir 304 Rady MiniS't,rów z dnia 
:c października 1962 r. w s,prltwie zasad g09podaxki fin8tTIsowej 
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przedsiębiorstw lasów państwowych podległych Ministrowi 
Leśnictwa i Pr;zemysłu Drzewnego (Monitor Polski Nr 75, 
poz. ~47). 

§ 47. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Leś
nictwa i P,rzemyslu Drzew,nego. 

~ 48. Uchwała wchodzi w życie ; z dniem oglo,szenia. 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 

159 

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLIWOSCI 

z dnia 71 marca 1971 r. 

zmieniające larządzenie - w sprawie określenia składników podstawy wymiaru renty funkcjonarhisżów 
Służby Więziennej oraz ich rodzin. ' 

Na podstawie art. 35 i 66 ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. 
o SlużbieWięziennej (Dz. U. Nr 69, po,z. 436) maz art; 9 ust. 3 
i art. 40 ust. 6 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o za,o/patrze
lIliu emerytalnym funkcjonariuszów Milicji ObywatelSkiej 
oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 12, Po.z; 70) zarządza się, co lIlastę
(puje: 

169, z 1962 r. Nr 87, poz. 4'10 oraz z 1968 r. Nr 49, poz. 342) 
wpr,owadza się nast~pujące zmiany: 

1) w t alb e li nr 7 ,po wyrazach "od dnia 1 lipca 1968 r." do
daje się wyrarzy "do dnia 31 g.mdnia 1969 r.", 

2) wprowadza się ta-belę nr 8 w brzmieniuokxe'ślonym w' 
załącz.nfku do Illiniejszego zarządzenia. 

§ l.W załączniku do ,zarządzenia Ministra SpraJWied1i
wości z d!lia 29 marca 1960 r. w s.prawie o}{,reślenia składni
ków podstawy wymiaru renty funkcjonarius zów Służby Wię
ziennej ()raz ich rodzin (Monitor Polai z 1960 r. Nr 34, poz. 

I§ 2. Zarządzenie wcho,dzi w życie z dniem <>'gł'o&zenia 
z mocą od dnia 1 stycz.ni.a 1970 r. 

Minister Sprawiedliwości: w z. E Rusek 

Tabela nr 8 

Załącznik ' do zarządzenia Ministra 
SprawiedliwoścI z dnia 27 ma~ca 
1971 r. (poz. 159). 

sławek miesięcznych równowartości świadczeń zaopatrzenia mundurowego, obowiązujących ,iw okresie od dnia 
I stycznia 1970 r. -

Lp. . \ Stopień I Suma zł 

f. Funkcjonariusze mło.dsi "7" mężczyźni 355,~ 

2. Funkcjonariousze starsi - mężczyźni 
od podinspektora do starszego ins.pektora włą.c:znie 424,-

3. Funkcjona,riusze starsi - mężczyźni 

od podkomisarza do komisarza włącznie 549,-
4, Funkcjonariusze starsi - mężczyżni - starsi komisarze 590,-
5. Funkcjonariusze młodsi - kobiety 384,-
6. Funkcj()nariusze starsi - kQbiety 

od podinS/pektora do starszego in~ektora włącz:nie 412,-
1... Funkcjonariusze starsi - kobiety , 

od podkomisa'l'z.a do komisarza włącznie 525,-. ę .; Fun'kcjonariusze starsi - kobiety 
starsi ko-misarze 566,-

~ 


