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1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej oraz gospo
darki komunalnej i mieszkaniowej, zarządzające 
budynkami w formie administracji zleconej, 
stosują w tym zakresie przepisy o gospodarce 
finansowej zarządów budynków mieszkal
nych."; 

11) § 39 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 39. 1. Terenowe zakłady usługowe mogą być pro
wadzone w formie zakładów budżetowych 

w miastach nie stanowiących powiatów 
i gminach (miastach i gminach). jeżeli obro
ty tych zakładów z tytułu usług dla lud
ności wynoszą co najmniej 250 tys. zł rocz
nie, działalność ich jest rentowna i jest 
oparta na zasadzie pełnej odpłatności świad
czonych usług. 

2. Biura pośrednictwa zamiany mieszkań mogą 
być prowadzone w formie zakładów budże
towych przy zachowaniu warunków, o któ
rych mowa w ust. 1." i 

12) dodaje się § 39a w brzmieniu: 

,,§ 39a. 1. W zakładach weterynarii planowany stan 
środków obrotowych na koniec roku nie 
może przekraczać normatywu zapasów ma
teriałowych, zwiększonego o 1/t2 planowa
nych kosztów działalności bieżącej oraz 
stanu należności, nie przekraczającego jed
nak l/tt dochodów za usługi na rzecz go
spodarki uspołecznionej i usługi finanso
wane z budżetu centralnego w części Mini
sterstwa Rolnictwa. 

2. Zakłady weterynarii nie przekazują do 
budżetu osiągniętych nadwyżek, lecz prze
znaczają je na cele określone przez Mini
stra Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem 
Finansów." ; 

13) § 41 skreśla się. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, 
z tym że § 1 pkt 10 ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 
1973 r. 

Minister Finansów; S. Jędrychowski 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA 2:EGLUGI 

z dnia 26 marca 1973 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych nurków oraz działalności Komisji Kwalifikacyjnej 
dla Nurków. 

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 30 marca 
1965 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy (Dz. U. Nr 13, 
·poz. 91) oraz § 3 ust. 2, § 4 i § 37 ust. 2 rozporządzenia 
Ministrów Zeglugi, Zdrowia i Opieki Społecznej, Przemysłu 
Ciężkiego, Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowla
nych oraz Komunikacji i Prezesa Centralnego Urzędu Go
spodarki Wodnej z dnia 25 stycznia 1965 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy nurków (Dz. U. Nr 6, 
poz. 25l zarządza się, co następuje: 

§ 1. W § 10 zarządzenia Ministra Zeglugi z dnia 
28 sierpnia 1965 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych 
nurków oraz działalności Komisji Kwalifikacyjnej dla Nur
ków (Monitor Polski Nr 49, poz. 265) dodaje się ust. 2a 
w brzmieniu: 

,,2a. Członkowie Komisji za przeprowadzanie egzaminów 
otrzymują zamiast wynagrqdzenia, o którym mowa 
w ust. 2, wynagrodzenie za każdy egzamin; 
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1) na stopień starszego nurka lub kierownika robót 
nurkowych: 
- przewodniczący Komisji - 30 zł, 

'- egzaminator - 20 zł, 

2) na stopień młodszego nurka lub nurka: 
- przewodniczący Komisji - 15 zł, 

- egzaminator - \O zł, 

a ponadto egzaminator nadzorujący przebieg egzami
nu praktycznego otrzymuje 10 zł. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Zeglugi: J. Szopa 

ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU P A TENTOWEGO POLSKIFJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

z dnia 17 marca 1973 r. 

w sprawie pierwszeństwa z XXXI Tar.gów Krajowych •. Wiosna - 1973". 

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 78 ustawy z dnia 
19 października 1972r. o wynalazczości (Dz, U. Nr 43, 
poz. 272), art 18 ustawy z dnia 28 marca 1963 r. o zna
kach towarowych (Dz. U. Nr 14, poz. 73) i § 11 rOzporzą

dzenia Rady Ministrów z dnia 29 sŁycznia 1963 r. w spra-

wie ochrony wzorów zdobniczych (Dz. U. Nr 8, poz. 45) 
zarządza się, co następuje: 

§ L 1. Wystawienie wynalazku lub wzoru użytko

wego na XXXI Targach Krajowych ,.Wiosna - 1973", od
bywających się w czasie od dnia 18 marca 1973 r. do dnia 

-, 


