
l, 

Mo.nitor Polski Nr 7 

2) realizowanie uchwał zjazdu gminnego i nadrzędnych 
władz Związku, 

3) ustalanie planów działalności i ' budżetu Związku na 
terenie gminy oraz zatwierdzanie sprawozdań z icł~ 
wykonania, 

4) organizowanie ochotniczych straży pożarnych, 
5) gospo.darowanie funduszami i majątkiem Związku w 

granicach budżetu zgodnie z zasadami ustalonymi 
przez Zarząd Główny, 

6) podejmowanie uchwał w sprawach 'przedstawionych 
przez prezydium zarządu gminnego, 

7) powoływanie komisji problemowych jako. organów 
do.radczych zarządu gminnego., 

8) doko.nywanie okreso.wej oceny działalno.ści ochotni
czych !Straży pożarnych w gminie, 

9) współdziałanie z o.rganami władzy i administracji pań
stwo.wej, o.rganizacjami spo.łecznymi i z.awod'owymi, 
jednostkami go.spoda,rki uspo.łecznionej oraz jednostka
mi straży pożarnych . w zakresie realizacji zadań statu-
to.wych Związku, . 
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10) zawieszanie uchwał ,walnych zebrań ocho.tniczych , 
straży pożarnych sprzecznych z postanowieniami: ni
niejszego. statutu, statutu o.chotniczej straży pożarnej " 
oraz uchwałami nadrzędnych władz Związku, 

11) zawieszanie w czynnościach zarządów ocho.tniczych 
straży pożarnych, działających na szkodę ochotniczej 
strażypo.żarnej lub Związku, 

12) ro.zstrzyganie o.dwo.łań w sprawach wykluczenia człon
ków z ocho.tniczych straży Po.żarnych. 

13) współuczestniczenie w o.rganizacyjnym przygo.towa
niu ocho.tniczych straży Po.żarnych do. przyjęcia sprzę
tu, po.dstawo.wych urządzeń przeciwpo.żaro.wych o.r~ 
ś,ro.dków materiało.wych i finansowych, 

14) udzielanie po.mo.cy o.cho.tniczym strażo.m pożarnym 

w zakresie realizacji zadań statuto.wych. 
15) zatwierdzanie uchwały walnego. zebraIllia ocho.tniczej 

straży Po.żarnej w sprawie jej ro.związania. 
16) zatwierdzanie wnio.sków w sprawie utworzenia mło.

dzieżowych drużyn pożarniczych, 

17) reprezento.wanie Związku na terenie gminy. 

2. W razie zaWiieszenia. w czynnościach zarządu 
o.chotniczej straży Po.żarnej, zarząd gmińny wyznacza ,ku
rato.ra, który w terminie 3 miesięcyo.d dnia zawieszenia 
zwo.łuje walne zebranie czło.nkÓw ocho.tniczej straży po.
żarnej w celu do.ko.nania wyboru nowego. zarządu. 

3. Posiedzenia zarządu gminnego. są zwo.ływane przez 
prezydiUlłl zarządu gminnego. w miarę po.trzeby, nie rza-
dziej jednak niż dwa razy w roku. • 

4. Uchwały zarządu gminnego. są podejmo.wane zwykłą 
większością gło.SÓW w obecności co. najmniej .1/2 ogóln~j 
liczby członków •. 

§ 66. 1. Zarząd gminny wybiera ze swego. grono, pre-
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zesa, 2 wiceprezesów, sekretarza skarbnika, którzy sta-
no.wią 'prezydium tego. zarządu. 

2. Ponadto w skład prez.ydium zarządu gminnego 
wcho.dzi ko.mendant gminny straży po.żarnych. 

3. Organizację i tryb pracy zarządiu gminnego o.kreŚla 
regulamin uchwalo.ny , przez Zarząd Główny. 

C. Gminna, 'komisja rewizyjna 
I 

I§ 67. 1. Gminna ko.misja rewizyjna jest organem kon-
tro.lnym Związku na terenie gminy. 

2. Do. gminnej komisji rewizyjnej należy: 
1) kontrolo.waIllie całokształtu działalności Związku na 

terenie gminy, ze szczególnym uwzględnieniem gOS!
podarki finanso.wej, 

2) kontro.lo.wanie opłacania składek czło.nko.wskich, , 
3) składanie sprawozdania na zjeżdZie gminnym wraz 

z o.ceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzie
lenia absoluto.rium ustępującemu zarządo.wi gminnemu, 

4) przedstawianie zarządo.wi gminnemu i jego prezydium 
uwag i wnio.sków do.tyczących działalno.ści Związku. 

li!... 
3. Gminna ko.misja rewizyjna składa się z 3-5 człon-

ków i wybiera ze swego. grona przewodniczącego. 

4. Gminna ko.misja rewizyjna mo.że doko.optować do. 
swego. s~ładu nowych czło.nków na miejsce członków 
ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu. 

5. Po.siedzenia gminnej komisji rewizyjnej odbywają 
się co.· najmniej 2 razy w wku. ' 

6. Członkowie gminnej komisji rewizyjnej mogą brać 
udział w posiedzeniach zarządu gminnego. i jego. prezydium 
z gło.sem doradczym. 

Rpzdział 7 

Majątek i iundusJe Związku 

,§ 68. Na fundusze i majątek Związku składają Siię: 

1) składki czło.nkowskie. 

2) do.tacje państwowe. 

3) zapisy, darowizny, 
4) wpływY z działalno.ści go.spo.darczej wykonywanej na 

podstawie odrębnych p~pisów, 
5) inne wpływy. 

I§ 69. Fundusze Związku mogą być użyte wyłącznie 
na cele o.kreślone w statucie. Sposób podziału funduszu 
na wykonanie zadań po.szczególnych jednostek o.rganiza
cyjnych Związku oraz zrzeszonych w nim o.chotniczych 
straży pożarnych .określa Zarząd Główny. 

I§ 70. 1. W razie rozwiązania Związku, Zjazd Krajo
wy wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3-5 osób. 

2. Pozostały po likwidacji majątek Związku przeka .. . 
zany będzie na cele ochrony przeciwpożarowej. 

68 
ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKU!GO 

z dnia 4 marca 1989 r. 

w sprawie granic oprocentowania wkładów na rachunkach bankowych, kredytów i potyczek oraz wysokołel 
prowizji od kredytów udzielanych przez banki. 

Na podstawie art. 119 ust. 1 pkt 2 i art. 121 ust. 4 
' ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe 

(Dz. U. Nr 4, po.z. 21) o.raz art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym. Banku Polskim 
(Dz • . tJ. Nr 4, poz. 2'2) iaiząliz& sIę, co. następuje: 

§ 1. 1. Zarządzenie określa: 
1) rodzaje rachunków bankowych, na kt6tyc:h wkłady 

pienię~e podlegają opro.cento.waniu, 
2) dolną , granicę oprocentowania wkładów tU.lCięD~ 

ra rilehunkach blUlkowyeh, I 
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3) oprocentowanie kredytu refinansowego, 
4) górną granicę -oprocentowania kredytów i pożyczek 

pieniężnych oraz wysokość prowizji od kredytów 
udzielanych przez banki. 

2. Zarządzenie nie ma zastosowania do określonego 
odrębnymi przepisami oprocentowantia: 

1) kredytów w wa:lutach obcych, 
2) środków w walutach obcych gromadzonych na ra,

chunkach bankowych, 
3) kredytów wymienionych wart. 121 ust. 2 ustawy z 

dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. 
. Nr 4, poz. 21). 

§ 2. Oprocentowaniu podlegają wkłady pieniężne 

gromadzone na rachunkach: 

1) oszczędnościowych, 

2) kaucji mieszkaniowych, 
3) lokat terminowych. 

,§ 3. 1. Dolna granica oprocentowania wkładów pl~
nięmych, o których mowa w § 2, wynosi dla: 

1) ' wkładów oszczędnościowych płatnych 
na każde żądanie i kaucji mieszkaniowych 11 Ufo, 

2) lokat terminowych: 
a) l-miesięcznych - 1 '}!l/o, 

b) 3-miesięcznych - 16%, 

c) 6-miesięcznych - 330/0, 
d) 12-miesięcznych - 44Q/o, 
e) 24-miesięcznych i dłuższych - 55%. 

2. Przepis ust. ,1 stosuje się także do wkładów na 
rachunkach w Narodowym Banku Polskim. 

§ 4. 1. Oprocentowanie kredytu refinansowego, z za,-, 
strzeżeniem wyjątków określonych w ust. 2, wynosi 44Q/o. 

2. Narodowy Bank ~olski pobiera oprocentowanie: 

1) w wysokośoi 22>0/0 od kredytu refinansowego udzie
lonego na finansowanie przedsięwzięć związanych z: 
a) 'rozwojem rolnictwa i gospodarki żyWnościowej, 

w tym handlu artykułami żywnOściowymi i środ

kami do produkcji rolnej, 
b) oszczędnością wykorzystania paliw i energii, 
c) budownictwem mieszkaniowym, 
d) ochroną środowiska naturalnego, 

2) w wysokości 330/0 od kredytu refinansowego udzie
lonego na finansowanie l?rzedsięwzięć związanych ze 
zwiększeniem zdolności e"kBportowej gospodarki. 

,§ 5. 1. Górna granica oprocentowania kredytów i po
życzek pien~ężnych udZlielanych przez banki wynosi 66010 
i z zastrzeżeniem ust. 2' ulega o)bniżeniu do wysokości: 
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1) 25%, jeżeli kredyt jest udzielany na cele określone ' 

w § 4 ust. 2 pkt 1. 
2) 36%, jeżeli kredyt jest udzielany na cele określone 

w § 4 ust. 2 pkt 2, 

Poz. (i8 

3) 46010, jeżeli kredyt .... jest udzielany na finansowanie 
inwestycji centralnej i nie mają do niego zastoso
wania obniżenia określone w pkt 1 i 2. 

2. W razie wyczerpania kredytu refinansowego w 
banku udzielającym kredytu na cele określone w § .4 
ust. 2, oprocen:towanie kredytu może być ustalone bez 
obniżenia przewidzianego w ust. 1. 

3. W umowach z bankami oprocentowanlie kredytów 
i pożyczek pieniężnych może być różnicowane w grani
cach określonych w ust. 1 przy uwzględnieniu zdolności 
kredytobiorcy (pożyczkobiorcy) do spłaty kredytu (po
życzki) wraz z odsetkamIi w umownych terminach spłaty . 

,§ 6. Górna granica oprocentowania kredytów i pOi-' 
życzek pieniężnych nie spłaconych w te·rminie oraz kre~ 
dytów postawionych w stan natychmiastowej wymagal
ności wynosi 6ffJ/o• 

.§ 7. 1. Prowizja pobierana przez banki od przyzna
nych kredytów nie mo·że przekroczyć 2010, a od kredytu 
przyznanego na finansowanie inwestycji centralnej - 1%. 

2: Prowizja może być pobierana jednorazowo lub w 
ratach W zależności od uzgodnienia z kredytobli.orcą. 

3. Bankom przysługuje prowizja w wysokości 2% z 
tytułu przyznania podlegających ulgowemu oprocento
waniu lub umorzeniu kredytów udzielanych: 

1) na cele budownictwa mieszkaniowego, 
2) osobom prawnym i fizycznym na działalność w za,'" 

kresie produkcji rolnej, 
3) osobom fizycznym: 

a) na zagospodarowanie, 
b) dla młodych małżeństw i osób samotnie wycho

wujących dzieci, 
c) na zakup wózków i samochodów inwalidzkich. 

4. Prowizja, o której mowa w ust. 3, nie obciąża 

kredytobiorców i podlega rozliczeniu na poczet podatku 
dochodowego lł.anków. 

,§ 8. Oprocentowanie wkładów, kredytów li pożyczek 
pieniężnych ustalane jest w stosunku rocznym. 

§ 9. 1. Kwoty płaconych i pobieranych odsetek 
prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych. 

2. Zaokrąglenie następuje w ten sposób, że końcówki 
w kwotach nie przekraczające 49 groszy pomija się, ' 

a końcówki przekraczające tę kwotę zaokrągla się w górę 
do 1 złotego. 

§ 10. Tlfaci moc zarządzeru.e Prezesa Narodowego 
Banku Polskie.go z dnia 29 .grudnia 1988 r. w sprawie od
setek od kredytów udzielanych przez banki oraz oprocen
towania środków pieniężnych na rachunkach bankowych 
(Monitor Polski Nr 37, poz. 347), z wyjątkiem § 4 ust. 3 
i * 21 pkt 2. . 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 
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