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U C H W A t Y R A D Y M I N I S T R () W: 

21 - nr 1 z dnia 16 stycznia 1976 r. w sIlrawie Funduszu Rozwoju Rolnictwa I I I 

22 - nr 8 z dnia 16 stycznia 1976 t. W sprawIe rozwoju spółdzielczej gospodarkI w rolnictwie 

Z A R Z Ą D Z EN I Al 

23 - nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1976 r. w sprawie przyjmowanIa, ewtdencjl oraz 
realizacjI postulatów I wniosków wyborców • , 

24 - Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1975 r. zmlenla)ące zarządzenie w sprawie zwolnleó I ulg w po-
datku gruntowym • I ' • • i 

25' - Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 1976 r. w sprawie ustalenia wzorów banknotów w _ odcinkach 
IDO-złotowych I SOO-złotowych • I i 

26 - Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ,",:ysokOścl I zasad 
obliczanIa odsetek za zwlokll od zaległoścI budżetowych należnych od jednostek gospodarki, uspo

, . J.ecznionej 
27 - Ministra Administracji, GospodarkI Terenowej I Ochrony Srodowlska z dnia 31 grudnIa 1975 r. 

o przedłużeniu mocy obowiązującej zarządzenia w sprawia wysokości wkładów własnych członków 
spółdzielni budownictwa mieszkanIowego • 
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UCHWAlA SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOliTEJ LUDOWEJ 

, Z dnia 10 lutego 1976 r. 

w sprawie zamknlęcla sesji 
Sejmu Polskiej .Rzeczypospolitej Ludowej. 

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 43 ust. 4 
Regulaminu Sejmu postanawia zamknąć ósmą sesję Sejmu' z dniem 
10 lutego 1976 r. 

Marszałek Sejmu: S. Gucwa . 
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UCJłW ALA Nr 7 RADY MINISTRÓW 

z dnia 16 stycznia 1976 r. 

w sprawie Funduszu Rozwoju Rolnictwa. 
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Na podśtawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 26 paździer
nika 1971 r. o podatku gruntowym (Dz. U. z 1971 r. Nr 27, 
poz. 254 i z.1974 r. Nr 38, poz. 230) Rada Ministrów uchwa
la, co następuje: 

§ 1. Fundusz Rozwoju Rolnictwa, zwany dalej "Fun
duszem", tworzy się z wpływów z podatku gruntowego 
wymierzonego według stawek kwotowych, pobieranego w 
łącznym zobowiązaniu pieniężnym. Wysokość wpływów 
ustala się na podstawie procentow,ego udziału przypisu 
netto podatku gruntowego według stawek kwotowych w 
łączpej kwocie zobowiązania pieniężnego netto w roku 

dukcyjnym oraz państwowym przedsiębiorstwom gospo
darkI rolnej, - zwanym dalej "uspołecznionymi jednostkami 
gospodarki rolnej", organizującym I wykonującym na tere
nie jednostki podziału administracyjnego stopnia podsta
wowego usługi produkcyjne_ na _ rzecz indywidual nych go
spodarstw rolnych. 

podatkowym. . 
§ 2. I. Srodki Funclu~z~ powstające z .wpływów uzy

skanych z podatku gruntowego od w~aścicieli (posiadaczy) 
indywidualnych gospodarstw rolnych przypadająspół

dzielniom kółek rolniczych, rolniczym spółdzlel,niom pro-

2. Terenowe organy administracji państwowej stopnia 
wojewódzkiego na wniosek- terenowych organów admini
stracji państwowej stopnia podstawowego dokonują roz
działu środków Funduszu między uspołecznione je9nostki 
gospodarki rolnej, o których mowa w ust. 1. 

§ 3. Środki Funduszu powstające z wpływów uzyska
nych z podatku gruntowego od rolniczych spółdzielni pro
dukcyjnych przypadają tym spółdzielniom. 

§ 4. Ze środków Funduszu przypada jących spÓłdziel
niom kółek rolniczych i ' rolniczym spółdzielniom produ\{
cy jn ym przeznacza się: 
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1) 80% do dyspozycji spółd zielni, 

2) 20% do dyspozycji zarządów Centralnych Związków 
Kółek Rolniczych i Rol.niczych Sp6łdzielni Produkcyj
nych. 

§ 5. 1. Środki Funduszu będące w dyspozycji uspo
łecznionych jednos tek gospodarki rolnej przeznacza się na: 

l) finansowanie inwestycji niezbędn ych do zapewnienia 
wykonywan ia usług produkcyjnych na rzecz indywi
dualnych gos ; odarstw roInych, 

2) dokonywanie spłat bankowych kredytów inwestycyj
nych, 

3) fin ansowanie inwestycji związanych z produkcją rol
, niczą oraz inwestycji służących zaspokajaniu wspól

nych potrzeb wsi. 

2. Wykorzys.tywanie środków Funduszu na cele wy
mienione w ust. 1 pk t 3 przez spółdzielnie kółek rolniczych 
i rolni cze spółdzi e lnie prod ukcyjne wymaga zgody woje
wódzkich związk ów tych spółdzielni, a przez państwowe 
przedsiębiorstwa WJs podarki rolnej - zgody ieh zjedno
czeń . 

3. Środki Funduszu przekazane uspołecznionym jedno
stkom gos podarki rolnej, jak też mienie nabyte ze środków 
Funduszu stanowi ą własność tych jednostek. 

§ 6. Śwdki Funduszu będąGe w dyspozycji zarządów 
Centralnego Zwi ązku Kółek Rolniczych i Centralnego 
Związku Rolniczych Spółdzi elni Produkcyjnych przeznacza 
się na: 

1) uzupe łnienie funduszów inwestycyjnych jednostek 
zrzeszonych w związkach kółek rolni cz'{ch i rolniczych 
spółdzielni produkcyjnych; 

2) finansowanie inwestycji związków kółek rolniczych 
i rolniczych spółdzielni produkcy jnych, 

3} uzupełnienie funduszu pomocy gospodarcze j związków 
kółek rolniczych, ' funduszu rozwoju okręgowych spół
dzielni budownictwa wie jskiego i funduszu rozwoju 
rolniczych spółdzielni produkcyjnych. 

§ 7. 1. Spółdzielnie kółek , rolniczych i rolnicze spół
dzielnie produkcyjne mogą przeznaczać w okresie do dnia 
31 grudnia 1977 r . środki Funduszu na uzupełnienie fundu
szów własnych w obrocie do wysokości 50% wartości za
p asów. 

2. Wysokość środków Funduszu, jakie mogą być prze
znaczone ha uzupełnienie funduszów własnych w obrocie, 
ustalają wojewódzkie związki kółek rolniczych lub rolni
czych spó łdzielni produkcyjnych na wniosek spółdzielni 
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zaopiniowany przez oddział wojewódzki ,Banku Gospodarki 
2ywnościowej. ' 

§ 8. l.Środki -~unduszuzgromadzone do dnia wejścia 
w życie uchwały na rachunkach kółek rolniczych lub na 
rachunkach wsi i miast przypadają uspołecznionym jednost
kom gospodarki rolnej wykonującym usługi produkc y jne 
na rzecz indywidualnych gospodarstw rolnych. 

2. Podstawą przekazania uspoł ecznionym jednostkom 
gospodarki rolnej środków Funduszu będących w dyspo
zycji kółek rolniczych jest uchwala zarządu kółka, a środ
ków będących w dyspozycji wsi i miast uchwala wi ększoś

ci właścicieli (posiadaczy) gospodarstw rolnych zobowią

zanych do świ.adczenia podatku gruntowego. 

§ 9. Minister Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem 
Finansów może określić szczegółowe zasady wykorzysty- · 
wania środków Funduszu. 

§ 10. 1. Terenowe organy administracji państwowej 
stopnia podstawowego przelewają wpływy przypadające na 
rzecz Funduszu na rachunki właściwych banków spółdziel- ' 
czych w Banku Gospodarki 2ywnościowej ąraz powiada
miają bańki o wysokości kwo't przypadających uspołecz
nionym jednostkom gospodarki rolnej. 

2. ' Banki spÓłdzielcze przelewają środki Funduszu na 
rachunki środków funduszów inwestycyjnych jednostek 
organizacyjnych, o których mowa w § 2 i 4. 

3. Środki Funduszu gromadzone na rachunkach środ
ków funduszów inwestycyjny(:h są oprocentowane na za
sadach określonych odrębnymi przepisami. 

§ 11. 1. Terenowe organy administracji państwowej 

sprawują nadzór nad gospodarowa!liem środkami Funduszu 
będącymi w dyspozycji uspołecznionych jednostek gospo
darki rolnej. 

2. Minister Rolnictwa sprawuje nadzór nad gospodaro
waniem środkami Funduszu będącymi w dyspozycji zarzą
dów Centralnego Związku Kółek Rolniczych i Centralnego 
Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych. 

§ 12; Traci moc uchwała nr 15 Rady Ministrów z dnia 
14 stycznia 1972 r. w sprawie Funduszu Rozwoju Rolnictwa 
(Monitor Polski z 1972 r. Nr 7, poz. 45 i z 1974 r. Nr 6, 
poz. 38). 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady , Ministrów: P. Jaroszewicz 

UCHWAŁA Nr 8 RADY MINISTROW 

z dnia 16 stycznia 1976 r. 

w sprawie rozwoju spółdzielczej gospodarki w rolnictwie. 

W t:elu za pewnienia warunków do umocnienia i roz
woju spółdzielcz€ j gospodarki w rolnictwie Rada Mini
strów uchwala, co następuje: 

ł 1. Jednostki organizacyjne prowadzące zespołową 
gospodarkę rolną, zrzeszone w Centralnym Związku Rolni
czych SpóŁdzielni Produkcyjnych i w Centralnym Związku 
Kółek Rolniczych, zwane dalej "spółdZielniami", przyśpie
szają ro~wój' i unowocześnianie produkcji rolnej przez: 

l) doskonalenie organizacji produkcji, w szczególności 

przez koncentrację i specjalizację produkcji oraz roz
wój przemysłowych metod pracy, 

2) unowocześnianie bazy produkcyjnej, 

3) rozwój kooperacji z rolnikami indywidualnymi i zespo
łami rolników, 

' 4) współdziałanie z innymi uspołecznionymi jednostkami 
gospodarki rolnej w zakresie organizacji produkcji, in-


