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zwraca

do pracowników budownictwa współ
z I nim branż przemysłu, do człon.
ków stowarzyszeń zawodowych, związków zawodowych, do pracowników nauki i zaplecza badawczego, do rad narodowych i samorządu mieszkań~ '
ców , spółdzielczości mieszkaniowej .i młodzieży
o sprawną realizację zadań polityki mieszkaniowej,
, oki eślon ych w uchwale.
'
się

działających

Sejm Polskiej RzeczypOlIpolitej Ludowej wyraża przekonanie, te mimo -trudnej sytuacji gospodarczej kraju
'niędobory mieszkaniowe mogił być złagodzone i stopni o- ,
wo likwidowane. Jest to potrżeba wynikająca z oaekiwań ludności oraz warunków rozwoju społeczno-gospodarczego.
Mac$załek

Sejmu: w z. Z.

Gertyclł

112
UCHWAtA Nr 73 RADY MINISTROW
z dnia ,28 maja 1984 r.
w sprawie zrefjmdowimla

spółdzielczośclmleszkaoioweJ

wydatków
mieszkaniowych.

, Na podstawie arL 14 ustawy z dnia 25 listopada
1970 r. - Prawo budż e towe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) Rada
Ministrów uchwala, conastęp~je:
§ 1. 1. Z budżetu centralnego na 1984 r. podlegaj,
refundacji wydatkowane przez spółdzielnie mieszkaniowe
arodki na sfinansowanie kosztów przygotowania spól-dzielczego budownictwa mieszkaniowego i towarzyszą
cego, jeżeli zaniechanie tego budownictwą nast9piło :&
przyczyn niezależnych od, spółdzielni.
I, '

2.

Nie

podlegają

refundacji wydatkll. poniesione na
dokumentacji inwestycyjnej nie wykorzystanej przez spółdzielnie i odstąpionej innym jednostkom,
a także wydatki związane z pozyskaniem terenów pO'Zo.tających w dyspozycji spółdzielni.
-

na

przygotowanie

zaniechanych

Inwestycji

§ 2. Upoważnia się Ministra Finansów do pokrycia
skutków finansowych wynikających z § 1 ust. 1 w ciężar
nie rozdzielonej rezerwy budżetu centralnego ' na 1984 r.,
przeznaczonej na ' umorzenie. kredytów wykorzystanych
na finansowanie inwestycji zaniechanych, do kwoty ni.
przekraczającej 642,4 mln zL
§ 3. Minister Fińansów w porozumieniu z Prezesem
Narodoweij? Banku Polskiego i Zarządem Centralnego
Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego określi
szczegółowe zasady zgłaszania wniosków o zrefundowanie
• budżetu centralnego wydatków, o których mowa w § l,
oraz tryb rozliczeń z tego tytułu.

, sporządzenie

Uchwała

§ 4.

wchodzi w

życie

z dniem

ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: w z. Z. ' MessIIer

lIS
UCHW AtA Nr 87 RADY MINISTROW
z dnia ' 22 czerwca 1984 r.
zmieniająca

uchwałę

w !prawie obchodów

Rada Ministrów uchwala, co

następujel

uroczystości

branżowych

Lp.

l

(zaw-9doWych),

Nazwa dnia:

zakładowych

reąlonalnych.

\ Termin obchodów dnia

- § 1. W uchwale nr 94 Rady. MinistrÓW z dni.
,,28
pierwsza niedZiela po
Dzień Papiernika
24. kwietnia 1973 r. w sprawie obchodów uroczystości
6 lipca"
branżowych ,(zawodowych), zakładowych i regiooalnych
(Monitor PGlski Nr 20. pO'Z. - 118 i ~ 1974 r. Nr 10, poZo 76)
, § 2. Uchwała wchodzi w- życie z dniem ogł6szeD'.
'W wykazie dni branżowych (zawodowych), stanowillcym ,
-. moc, od dnia 1 lipca 1984 r.
..łącznik do uchwały. dodaje si. lp. 28 w b~leniuł
Prezes Rady Ministrów: w z. Z. Messnfłl
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