
Monitor Polski Nr 40 = 495 - Poz. 241, 242 i 243 
--------------~----------~~~ . . , 

PQZ. 370 i z 1972 r. Nr 38, poz 209), i § 3 uchwały nr 198 
R'ady Mfnistrów zdnia.' llSierpriiilI973 'r.w sprawie deta
licznej sprzedaży dra z 'iswiadci@rtia ' uslug 'dra ' ludnośCi 
przez Jednostki gospodarki ' us'porecznionej na warunkach 
kredytu ratalnego (Monitor Polski Nr 37, poz. 225) zarzą

dza ' się, corrastępuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 wrześ
nia' '1972 r. w spraWie udzielania, zabezpjeqania i spłaty 

k:tedytli nazakup" attykułówprzemyslowych i ppłacanie 
należności za usługi (Monitor Polski Nr 44, poz. 236) skre
śla się w.§ 12 ust. 3 i § 14. 

§ 2. Z~rządze~ie wchodzi w życie z dniem l paździer
nika 1973 r. 

Minister Finansów: . S. Jędrychowski 
,. : 
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ZARZĄDZENIE PROKURATORA GENERALNEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

,z dnia 6 września 1973 r. 

w sprawie powołania Prokuratury Powiatowej w Grodkowłe oraz zmiany zasięgu działania Prokuratury Powiatowej 
w Nysie. 

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 
1967 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
(Dz. U. Nr 13, poz. 55) oraz § 1 ust. 3 statutu powszech
nych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej, nadanego uchwałą Rady Państwa 

z dnia 22 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 72, 
poz. 350 ,i z 1972 r. Nr 56, poz. 296), zarządza się, co na
stę~)Uje: 

§ 1. Tworzy się Prokuraturę Powiatową w Grodkowie. 

§ 2. Wyłącza się z zasięgu działania Prokuratury Po
wiatowej w Nysie powiat grodkowski. 

§ 3. W dziale XII wykazu terenowych powszechnych 
jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypo
spolitej Ludowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia 

Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludo
wej z dnia 3 czerwca 1970 r. w sprawie ustalenia wykazu 
terenowych powszechnych jednostek organizacyjnych Pro
kuratury , Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Monitor Pol
ski Nr 24, poz. 192 z póżniejszymi zmianami) wprowadza 
się następujące zmiany: 
- w pkt 7 skreśla się wyrazy "oraz teren powiatu grod

kowskiego", 
...... dodaje się pkt 12 w następującym brzmieniu:' 

,,12. Prokuratura Powiatowa w Grodkowie". 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem l paździer
nika 1973 r. 

Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: 
Lo Czubiński 
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OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 11 września 1973 1:. 

w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim. 

1. Zgodnie z cz. II pkt 4 wytycznycp. stanowiącycl), 
załącznik do zarządzenia nr 14 Prezesa c 'Rady Ministrów 
z dnia 30 stycznia 1968 r. w sprawie uporządkowania re
sortowych aktów prawnych i ograniczenia ich ilości 

ogłasza się w załączniku do obwieszczenia wykaz obowią
zujących według staną na dzień I sierpnia 1973 r: zarzą- . 
rlzeń i innych aktów prawnych ogłoszonycbw Mo,nitorze 
Polskim. 

; 2 • . W· w.yka;z;ie . po!)1inięto zarządzenia .. Ministra . ,Finan
sów w 'spraw1-e ustal~nia wzoru; stopui ,wi'lgi 'mQne.t; wy" 
9.ane. pó 1959 1'. 

3, Re,sortowe akty prawne ogłoszone w Monitorze 
I'o!skim,anfe ' objęte wykazem - z wyjątkiem aktów, 
o których mowa w ust. 2 - utraciły moc. 

4. Traci moc obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 
U ' marca . 1969 i. ' w sprawCie wykazubbowląZujątych re
sbitowych . aktów pra wnych ogłoszonych w Monitorze Pol
skim,(Monitor Polski Nr 13, poz. 108). 

Mlni'!$ler Finąn~ów;: S. JędrYC'ilOwski 


