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i składania oświadczeń woli we wszelkich sprawcrch ma
jątkowych Stowarzysze nia, z wyją tk iem określonych w 
ust. 1, upoważnione są w swoim zakres ie dL.iałania zarzą

dy władz wymienionych w § 21 statutu. 

3. Do zaw ie.rania umów, udzielania / pełnomocnictw 
i składania oświadneń woli iN sprawach majątkowych 
Stowarzyszenia wymagane jest \Vspółdziałanie i p 0d p is 
dwóch upoważnionych przez właściwy zarząd członków 

prezydium tego zarządu. 

§ 53. Szczegółowe zasad y gospodarki finansowej i pro
wadzenia rachunkowości Stowarzysz.enia określa regula
min uchwalony przez Zarząd GIÓwny. 
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Rozdział 9 

Zmiana statutu l rozwiązanie Stowarzyszenia. 

§ 54. Uchwalę w sprawie projektu zmiany statutu po
dejmuje Krajowy Zjazd De legatów większością 2/3 gło

sów. przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do 
głosowania. 

§ 55. Uchwalę o rozwiązan i u Stowarzyszenia podej
muj e zwyczajny lub nadzw ycza jny Krajowy Zjazd Dele
gatów większością 213 głosów . przy obecności co najmniej 
polowy uprawn io ny ch do głosowania. 

ZARZĄDZENIE MINISTRA 'FINANSÓW 

z dnia 11 kwietn ia 1975 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia nabycia niektórych praw majątkowych 
ód podatku od nabycia praw majątkowych. 

Na podsta wi e art. 20 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. 
o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz. U. z 1951 r. 
Nr 9, poz. 74 i z 1971 r. Nr 7, poz. 77) zarządza się, co 
następuje: 

§ l. W § 3 ust. 1 zarządzenia Ministra Finansów 
z dnia 7 sierpnia 1969 r. w sprawie całkowitego lub częś 

ciowego zwolnienia nabycia ni ek tórych praw majątko

wych od podatku od nabycia praw majątkowych (Mon i
tor Po Iski z 1969 r. Nr 37. poz. 306 i Nr 45, poz. 360, 
z 1972 r. Nr 5. poz. 30. z 1973 r. Nr 55. p'Jz. 311 i z 1974 r. 
Nr 19, poz. 113) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4) z wpłat na wkład mieszkaniowy w budownictwie 
mieszkaniowym realizowanym przez p a ństwowe za-
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kłady pracy oraz z wpłat na wkład mi esLka nlowy lub 
z wpłat na wkład budowlany w spófdlie ln iach budow
nictwa mieszkaniowego zrzeszon yc h w Centralnym 
Zw!ązku Spóldzielni Bud Qw nlct wa Mieszkaniowego, 
jak równ i eż nabycie prawa wlasności lokalu w ma
łym domu mieszkalnym lub domu jednorodzinnego od 
spółd zielni m if'sl.k aniowe j loka torsko- wlasności owej, 
budowlano-mieszkaniowej lub spółdZielczego zrzesze
nia budowy domów jedno rodzinnych przez członka 
s półd zielni lub zrleszenia, który dokonał wpłat na 
wkład budowlany". 

§ 2. Zarządze nie wchodzi w życ i e z dniem ogłosze nia. 

Minister Finansów: H. Kisiel 

ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dn ia 11 kwietnia 1975 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi oraz 
granitznej kontroli dewizowej. 

Na podstawie art. 10 ust. l pkt 1 ustawy dew izowe j 
z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 139) zarządza 
się, co następuje: 

§ l. W § 23 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 
23 czerwca 1973 r. w sprawie zezwolenia na niektóre czyn
ności obrotu wartościami dewizowymi oraz granicznej 
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kontroli dewizowej (Monitor Polski Nr 29. poz. 184) zda
nie drllgie otrz ymuje brzmienie: 
"Zez wolenie nie dotyczy ' kwot zagran. icznych emer y tur, 
rent i świadczeń o charakterze rentuwym". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze nia. 

Minister Finansów: H . Kisie l 

ZARZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSłU MATERTAtOW BUDOWLANYCH 

z dnia 8 kwietn ia 1975 r. 

w sprawie ustalenia ceny l m' powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przelkleń wkładów 
oszuędnościowych za 1974 r. 

Na podstawie § 5 ust. 1 uchwały nr 125 Rady Mini
-strow z dnia 22 ,maJa 1965 r. w sprawie dalszego rozwoju 
oszczędzania na mieszka:niowych kSlążecz.kach oszc'lęd; 

nościowych Powszechnej Kasy Oszczędności (Monitor Pol
ski z 1965 r . Nr 27, poz. 116 i 2. 1971 r. Nr '60, poz. 400) 
'za'fządza ' s ię , co naslę.puje: 


