
Monitor Polski Nr 17 }(;2 Poz. 94, 95,96 i 37 -------------------
Radę Ministrów: rządowym programie działan antyinlJa
cy jnych (przywracania równowagi ekonomicznej) oraz 
programie oszczędnościowym, skorygowanych w rezulta· 
cie konsultacji i debat w komisjach sejmowych. 

Osiągnięcie równowagi rynkowej leży bezpośrednio 

w interesie społecznym i interesie Państwa. Stanowić to 
po't,'inno doniosłe zadanie rad narodowych, wszystkich 
og niw orgdnizacyjnych administracji paJlstwowej i gospo
dark.i . narodowej, a przede wszystkim przedsiębiorstw 
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l samorządów pracowniczych, organizacji spółdzielczych, 

rolników indywidualnych i za ł6g państwowych gospo
darstw rol nych. 

Biorqc to pod uwagę Se jm zwraca się do rad naro
dowych, wszystkich ogniw administracji i gospodarki na
rodowej , organów samorządu, załóg pracowniczych oraz 
rolników o ich wkład w realizację programu przywracania 
równo~\'a gi rynkowej i równ owagi ekonomicznej. 

Marszałek Sejmu: S. Gucwa 

UCHW AtA SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOl.ITEJ LUDOWEJ 

z dnia 28 kWietnia 1983 r. 

o zmIanie uchwały w sprawie utworzenia Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej. 

§ 1. W uchwale Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Lu
d owej z dnia 26 marca 1982 r. w sprawie utworzenia 
Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej (Monitor Polski Nr 10, poz. 66) 
w § 3 ust. 2 otr;ymllje brzmienie: 

,,2. Rad a składa się z nie wi ęc ej niż 150 członków." 

§ 2. Uch wi1! a wchodzi w życ ie z dniem og łoszen i a. 

Ma rszałek Sejmu: S. Gucwa 
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UCHW AtA Nr 46 RADY MINISTRÓW 

z dnia 18 kwietnia 1983 r. 

ImlenlaJąca uchwałę w sprawie świadczeń zakładów pracy na rzecz pracowniczych ogrodów działkowych. 

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy :I dnia 6 maja 
1981 f. o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz. U. 
Nr l2. poz. 58) Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 51 Rady Ministrów z dnia 6 marca 
1981 r. w sprawie świadczeń zakładów pracy na rZE:;CZ 
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pr.cowni~zych ogrodÓw działkowych (Monitor Polski , 
Nr 9, poz. 57) skreśla aię § 6. 

I 2. Uchwala wchodzi w tycie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: w z. J. Obodowskl 

UCHW Ał.A Nr 49 RADY MINISTROW 

z dnia 18 kwietnia 1983 r. 

W lprawie finansowania wydatków związanych z prowadzenIem współpracy gospodarcze j I naukowo-technicznej 
z krajami socjalistycznymi . . 

W celu zapewnienia środków finansowych niezbęd

nych do prowadzenia i rozwoju współpracy gospodarczej 
ł naukowo~technicznej z krajami socjalistycznymi, a prze
de wlzystkim z krajami Rady Wzajemnej Pomocy Gospo
darczej, Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

f 1. Lródłami finansowania współpracy gospodarcze j 
l naukowo-technicznej z zagranicą, zwanej dalej "współ
pracą", w zależności od rodzajów wydatków i jednostek, 
k tóre w niej uczestniczą, są: 

l) środki budżetowe ministerstw i urzędów centralnych, 

2) fundusz prac badawczych ministerst'., f urzt; dów cen
tralnych, 

3) środki obrotowe i fundusz pos t ęp u techniczno-ekon o
micznego przedsiębiorstw. 

§ 2. 1. Środki budżetowe na finansowanie wspó łpracy 
są ujęte w budżetach poszczególnych ministerstw i urZf;
dów centralnych na podstawie planów wyda tków, opra
cowanych zgodnie z obowiązującym trybem opracowy
wania b udżetu ministerstw i urzędów centralnych. 

'2. Ze środków budżetowych są finansowane wydatki 
związane z przygotowaniem i organizacją w kraju i za 
granicą posiedzeń komiSji Rady Wzajemnej Pomocy Gos
podarczej (RWPG), organizacji międzynarodowych i ich 
organów roboczych (sekcji, grup roboczych, rad nauko-


