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nr 43 z dnia 27 Iutego 1982 r. w sprawie gospodarki finans owej spoldzielnl zrzeszonyeh w Centralnym ZWi4 Zk u Spoldzielni Rolniezyeh .. Samopomoe Chlopska", "Spalem" Centralnym Zwi4ZkU
Spolazielni Spo:iyweow oraz w Centrali Spoldzielni Ogrodniczyeh i Pszezelarskieh
nr 47 . z dnia 5 marea 1982 r. zmieniaj4ea uehwal~ w sprawie podatku od funduszu plae
nr 50 z dnia 6 marea 1982 r. w l;prawie rozwoju ogrodnietwa dZialkowego do roku 1985
nr 51 z; dnia ·6 marea 1982 r. w sprawie' swiadczen ·z aklad6w pracy na rzecz pracowniczych og rod6w
dzialkow}'ch
) •

Z A R Z " D ZEN I A:
nr 7 Prezesa Rady Ministr6w z dnia 13 marea 1932 r. zmieniajljce zarzildzenie wsprawie zaw ieszenia dZlal aluosci zwiilZkow zawodowych i niekt6rych organilaeji spolecznyeh na ezas obowi4z}'wania stanu wojennego
59 - Ministrow Spraw Wewn~trznych i Obrony Narodowej z dnid 1 marea 1982 r. w sprawie przeprowiidzenia poboru w 1982 r. .
60 - Ministra Finansow z dnill 27 'Iutego 1982 r. zmieniajilce zarzildzenie w .'s prawie planow kont dla
jednostek g ospod.uk! uspo/eeznionej
61 - Ministra Finansow z dnia 6 P.1area 1982 r. w sprawie szczegolowyeh zasad realizacji bonow
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62 -'- Minbtrd Administraeji. Gospodarki Terenowej' 1 Oehrony Srodowiska z dnia 28 lutego 1982 r. w
slHdwie zakresu obowiilZkow dozoreow domow
63 - Ministra 'Sprawiedliwosci z dnia 26 lutego 1982 r. - Regulamin ezynnosci_ Naclelnego Sijdu Ad mini"
straeyjnego
6l - Ministra Os wiaty i vVyehowania z dnia 8 marea 1982 :' r. zmieniajilce zarzildzenie w sprawie zasad
prl.yzndw;V1ia robotnikom tytulow kwalifikaeyjnyeh w okreslonym zdwodzie~' •
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UCHW AlA Nr 43 RADY MINIS TROW

z dnia 21 lutego 1982 r.

w sprawie gospodark1 ilnansoweJspotdzielnl zrzeszonyeh , w Centraln ym ZWI'l7kU Spoldzielnl Rolniczyeh .. Sarnomopomoe Chlopska", "Spolem" Centralnym Zwlilzku SpOldzlelnl Spoiyweow oraz w Centrali Sp61dzielnt Ogrodnl.'
.
ezyeb I Pszezelarsklch.
W celu stworzenia niezbe:dnych warunk6w do peIne)
samodzielnosci, samorzi\dnosci i samofinansowania , 1lp61·
, dzielni i ic/l zwiqzkow zrzeszonych w Centralnym Zwi<izku Spoldzielni Rolniczych "Samopomoc Chlopska", .. Spolem" Centralnym Zwiqzku Spoldzrelni Spozywco.w oral:
w CentralJ Sp61dzielni Og'rodniczych i Pszczelarskich na podstawie art. 58 § 2 ustawy z ~nia 17 lutego 1961 r. ·
ospoJdzielniach i ich zwiqzkach (D~. U. Z 1961 r. Nr 12.
poz. 61 i z 1974 r. Nr 47, poz. 281) Rada Ministrow UChWdla, co nastE;puje:

wytworczosci (Monitor Polski Nr 15. poz. 120), ZWdnej dalej .. uchwali\ nr 112 Rady Ministr6w", ataki:e
przepisy § 1 .i § 6-17 Zasad systemu ekonomiczno-finansowego llspoJecznionych -jednostek drob nej wytw6rczosci, stanowiqcych za/qcznik do uchwa/y rtc 112
Rad y Ministrow,
2} pr.zepisy wy_dane na podstawie § 12 Ifst. 1 pkt 2 i 3;
uchwaty nr 112 Rady Ministr6w.

§ 2. Zadania. 0 ktorych mowa w § 6 ust. 8 i § 8
Zasad s ystemll ekonomiczno-finan~wego uspo/ecznionych
§ 1. W sprawach gospodarki finansowej sPQldzielni . jednostek drohnej wytworczosci. stanowiqcych zalqcznik
ich zwiqzkow zrzeszorrych w Centralnym Zwii\zku Sp.6f- ...do ucbwaly nr 112 Rady Ministrow, wykonujq okreslone
w statutach organy sam()rzqdu spo!dzielni.
. dzielni Rolniczych .. SamopomQC Chlopska", .,Spoh-m"
Centralnym Zwiqzku Spo!dzielni Spozywcow iCentraJi
§ 3. 1. ~'ydatki na dziai;lnosc szkoleniowq i posl~ p
Sp6!dzielni Ogrodniczych i Pszczelarskich oraz " jednostek
techniczno-ekonom iczny finansowane centralnie oraz na
gospodarczych tych centralnych zwii\zkow stosuje ' .si~:
dzialalnosc organizacyjno-instrukcyjnq i samorzqdow'l
1) przepisy § 3 ust. 3. § 8 ust. 1. § lQ. § 11 oraz .§ 13' . zwiqzkow spoldzielni pokrywane \Sq z wpJat spo/dzielni
pkt 1-4 i pkt 6 uchwaly nr 112 Rady Ministrow . i . jednostek . g ospodarczychzwiqzkow, obciqzajqcych
z dnia 8 czelWCd 1981 r. w ~prawie rozwoju arobaej , koszty.
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2. Zwiqzki sp6Idzielni tworzq fundusz rozwoju poobrotpwychna waruhkaeh okreslonyeh w umowie' krechodzqey z wplat czystej nadwyzki, wnoszonyeh przez dytowej. Do um6w tyeh ,niesto'suje siE: przepisu § 14
spoldziell1'ie i ieh zwiqzki w . wysCikosd okreslonej przez
ust. 1 Zasad systemu ekoncimiczno-finansowego jednostek
rad~ eentralnegozwiqzku. Srodk·i funduszu rozwpju prze- ' drobnej wytw6rezosci. stanowiqeyeh zalqeznik do uehwaly
znaczone Sq na udzielanie spoldzielniom .pozyezek i donr 112 Rady Ministrow.
taeji na uzupelnienie ieh .srodkow wlasnyeh przeznaczo§ 6. Do spoldzielni i jednostek gospodarezych zwiqznyeh na roz~oj.
. k6w dzialajqcyeh zgodnie z riiniejszq uehwalq nie stosuje
§ 4. 1. . Spoldzielnie i jednostki gospodareze zwiqzsil'i przepisow uehwaly nr 146 Rady Ministrow z dnia
kow tworzqfundusz na przecenE: towarow i ryzyko han3 czerwea 1974 r. w sprawie tworzenia zakJadowego
dlowe w wysokosei uzasadnionej ra~jonalnymi po- funduszunagr6d w niekt6rych · jednostkaeh gos'pod3rki
trzebami.
uspolecznionej (Monitor Polski z 1974 r.Nr 23, poz. 135,
z 1975 r. Nr 22,poz. 136, z 1980 r. Nr · 23, poz. 108,
2. Fundusz na przeeen~ towar6w i ryzyko hand I owe
z 1981 r. Nr 5, poz. 40, Nr 15, poz. 119 i Nr 32, poz. 288
tworzy siE: zodpisow· obciqzajqcyeh kioszty dzialalnosei
oraz z 1982 r. Nr· 3, poz. \11).
hurtu i petal u orazz innyeh h6del okreslonyeh odr~b
nymi przepisam i.
§ 7. Uchwala wehodzi w zyeie z dniem ogloszenia.
§ 5. . Spoldzielnie i ith zwiqzki n'tajq prawo · dozaci q·gania kredyt6 wn3 fih s nsowani~ ·inwes tyeji isrodkow,
Prezes . Rady Ministrow: gen. armii W.Jaluzel ski
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UCHW AlA 'Nr 47 RADY MINISTROW
z dnia 5 marca 1982 r.
zmieniajqca

uchwal~

w sprawie podatku od iunduszu plae.

Na podstawie art. _2 dekretu z dnia 21 wrzesnia 1950 r.
o ?POd~~kow an iu przedsi qbiorstw gospo~a.rki .uspoleeznione] (Dz. U. Nr 44, p oz. 399) ~da MlDlstrow uehwala,
co nast p, puje:

a·lbo panstwowym organem n adzo ruJqcy m organizacj£:
spoleeznq moze podwyzszac stawkl pOddtku od flln~
duszu plae, okreslor.e w § 3, nie wi ~ eej jednak nit
do 20% podstawy opodatkowan'ia."

§ I. Wuehwale nr 2 Rady Ministrow z dnia 7 styez- .
nia 1977 r. w sprawie podatku od lunduszu plat (Monitor
Polski z 1977 r. Nr 1. paz. 2 i z 1981 r. Nr 18, poz. 150)
w § 8 Ust. 2 otrzymuje brzmienie.:
. ,,2. Minister Finans6w w porozumieniu z wlaseiwym ministrem, zarzqdem eentralnego zwiqzku spoldzielni
/

§ 2. Uehwala wchodzi w zycie z dnie m ogloszenia
rna zas tosowanie od r oku podatkowego 1982.

Prezes Rady Minist r6w: gen. armii W. JQiLizeIski
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UCHW AlA Nr .50R1\DY MINISTROW
z dnia 6 marea 1982 r.
wsprawie rozwoju ogrodnictwcl dzialkowego do roku 1985.
VV .eelu zapewnienia zgodneg-o z potrzebami spoleezIy. Projekty tY~h programow powinny bye przygotow1me
nymi I dalszego rozwoju praeowniezych ogrod6w dzialkoniezw!oeznie.
wych do · 1985 r. -:- na ·. podstawie art. 5ust. 2 usti'n.vy
2. WoJewodoWie i pre zydenei miast stopnia wojew6dzz dnia 6 maja 1981 r. 0 praeowniezych ogrodaeh dzial~ . kiego spowodujq coroczne nieodplatne przekazywanie 'w
kowyeh (Dz. U. Nr 12, poz. 58) 'Rada Ivrinistr6w uehwala,
uiytkowanie wojew6dzkim zarzqdorri · Polskiego · ZWiqzku
co na stE:puje:
Dzialkowe6w odpowiedniego arealu grunt6w, proporejonalnego do wieikosci okreslonych w zalqezniKU do uehwaly.
§ 1. Ustala si~ program rozwojll stalyeh pracowniczych ogrodow dzialkow ych do roku 1985; wzrost arealu '
. 3. Grunty przydzielane zaslE;pezo w razie Iikwidacji
przeznaezonego na ten eel okresla zalqcznik do uchwaly.
istniej'leych ogrodow dzialkowych . nie zalicza siE: do _·
arealu stanowiqeego reaUzacjE: przepisu
§ 1.
§ 2. Grunty przeznaczone pod stale pracownicze
.
.
\

ogrody dzi,lIkuwe powinny bye uj~te w planiJeh .zagospoddrowania przestrzennego poszezegolnyeh . wojew6dztw,
miast (m,iast i gmin).
§ 3. 1. W wieloletnieh programach rozwoju sta!ych
prilcowniczye h 'ogr od6w dzia Ikowych, uchwalanych przez
rady narooowe stopniiJ wojeVt(od zkiego,nalezy uwzglE:d.nit wie!kosci WZfostU okreslone w zalqczniku do uehwa-

-

§ 4.

Minister Finansow- za pewni eorocznie w · budzecie centralnym, w eZE:sel dotyezqeej Ministerstwa
Administracji. Gospodarki Terenowej i Oehrony Srodowiska, srodki na uzupelnienie Funduszu Rozwoju Pracowniezyeh Ogrodow Dzialkowyeh.
§ 5: Minister Rolnie-twa i Gospodarki Zywnosciow'ej
uwzglE:dni w bilansie po(rzeb zglaszane coroeznie .przez

