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"Towarzystwo Urbanistów Polskich" (Monitor Polski Nr~, 
poz. 59), wprowadza się na stępujące zmiany: 

1) w § 4 skreśla E'ię prz.:>cinek i 1.vy raz "międzyza kJa

elow-e". 

2} w § 21: 

a) w ust. l pkt 1 skrEśla się wyrazy "obEjmujące rów
nież swoim zakn?sem d zialania miasta wyl ąc:wne 

z województw", 
b) VII ust. 2 dodaje si ę na końcu zdanie w brzmieniu: 

"Do utworzenia oddzialu wymagane jest istnienie 
co najmniej trzech kół lub zrzeszenie -VII nich co 
najmniej 30 członków zwyczajnych.", 

c) w ust. 3 dodaje się na końcu zdan ie w brzmieniu: 
"Do utworzenia kola wymagane jest zrzeszenie w 
nim co najmniej 10 czlonków Z\vyczajnych.", 

o) oDdaje się ust. 4 w brzmieniu: 

,,4. W województwach, w któr'ych nie maoddzia
lu, kola są powolywane przez Zarząd Główny. 
W odniesieniu do tych kół Zat'ząd Główny 
może powierzyć sprawowanie nadzoru organi
zacyjnego oddzialo\vi sąsiedniego wojewódz
twa, informując o tym terenowy organ admi
nistracji państwowej stopnia wojewódzkiego, 
właściwy ze względu na teren azialania two
rzonych -kól.", 

3) w § 23 dodaje się pkt 3 IN brzmieniu: 
,,3} komisja rewizyjna kola", 

4)§ 27 olrzymuje brzmienie: 
,,§ 27. Uchwaly władz Towarzystwa zapadają zwyk1'i 

większoscią glosów w obecności co n.ajmn!1'] 
połowy uprawnionych do głusowa nia, jeżeli 
sI atut nie przewiduje innych z.asad. W razie 
równej liczby glosó'W decyduje gIos przewodni
eząceg:J zebrani.a_", 

5) w § 34 pkt 1 wyraz "listy" zastępuje ~ję \vy mzem 
" liczby", 

6) w§ 37 ust. 4, skresla się zdanie Dstatnie, 

i) rDzdzia16 otrzymuje tytuł "Władze Oildzia lu \vojewiiJz
kiego", 

8) w rozdziale 6 część A otrzymuje tytul: 
"A. 'Walne zebr.anie oddzialll", 

9) w t 53: 
a) w ust. 2 pkt l , '* i 8 'skl-eśl a się wyrazy " i m iasta 

wylączonego z województwa", 

h) w ust. 3 skreśla się zdanie ostatnie, 
10) w§ 5-5 skre~Ja się wyrazy "oraz dwóch z stępców", 

11) w § 57 skreda się ust. 2 oraz oznaczenie ust. l, 

ł2) po § 63 dodaje się §63a w brzmieniu: 
,,§ u3a. Postanowienia § 55 i 5.6 stosuje się .odpo

wiednio." 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogIDszl:'nia. 

Minister Spraw Wewn\";trzn ych: S. Kowulczyk 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 11 września 19~9 r. 

zmieniające zarząd_zenie w sprawie l1p6wainienia Narodowego Banku P.ałskiego do wprowadzenia przez powszedme
kasy oszczędności lokacyjnych wkładów osz.czędnościowych. 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ust<lwy z dnia ]2 czerwc.a 
11375 r. - Prawo bankowe (Dz. U, Nr 20, poz. 108) zarzą
dza si,ę, co następuje: 

-§ l. W § 4 zar2.qdzenia Ministr.a Finansów z dnia 
-6 sierpnia ] 976 r. w sprawie upoważnienia Narodowęg<J 
Banku Polskiego do wprowadzenia przez powszechne kasy 
oszczędności lokacyjnych wkładów oszczędnościowych {lVIo
nitor Polski Nr 35, poz. 155) wprowadza się następujące 
z,i)j any: 

J) w ust. 1 d odaje się 'wyrazy: "przypad<Jjący do dnia 

3{) września 19'i1} 'r. i w wyso}wśc-i 7J.l./o za każdy ubie
gly okres przypadający po dniu 30 września 19791'.··. 

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. JeŻeliposi.adacz bonu nie skorzysta z możliwości 

realizacji odsetek po upływie poszczególny<:h <Jkl'€
sów rocznych i podejmie <Jdsetki po upływie 5 lat, 
ctrzymujeponadto odsetki od odsetek za .okres 
5 Jat obJiczonewedlug rocznej stopy 7%." 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 paździer
nika 1979 1'. 

Minister Finansó\,v: H. Ki8jd 
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ZARZ1"\nZE.t"ll1E MINISTRA FllNi\NSÓW 

z dn ia ]2 wrze~nia J979 r. 

zmieni'łjw:e zarządzenie 'iN sprawie kred)'tu bankowego na zakup artykułów prz.emyslow)'ch 
za usługi. 

za)łatę na!eżJrloed 

Na podstawie § 27 ust. 1 uchwały nr 44 Rady Mini
st.ów z dnia 5 marca ]976 l'. W sprawie ~gólnych zasad 
udzielania kredytów przez banki (MonitOł' Pdski Nr 15, 
poz. 68) zarządza się, co następuje: 

§ L W zarzą~lzeniu lVIinif;tra Finansów z dnia 2il maja 
1975 r. w sprawie kredytu b-ankowego na za'kup artyku
łów przemysł{)\vych i zapłatę należności za usługi {M.()nitor 
Polski Nr 18; poz. 64) wprow<ldza się nas1ępu}ące zmi.any; 


