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CZĘSC I. 

5. 

DE.KRET PP.EiYDENT.A RZ~'CZYPOSPOLITFJ 
z dnia 15 grudnia 1966r. 

o zmianach w dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 4 lutego 1959r. o Skarbie Narodowym Rzeczy
pospali tej Polskiej. 

Na podstawie art. 79 ust.2 Ustawy Konstytucyjnej stano-.-r.i..ę co następuje 

.Art. 1. 

W dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 lutego 1959r. o Skarbie Narado
-wym Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.R.P.Nr.l z 1959r.,poz.l, Nr.4 z 1965r.,poz.2 i 
Nr.3 z 1966r.,poz.2/ wprowadza się następuję.ce zmiany: 
a/ ust.3 art. 7 otrzymuje brzmienie: "P0nadto do składu Glóvmej Komisji Skarbu Narodo
wego R.P. wchodzi.z urzędu Minister Skarbu, jako jej sl<Brbni~1

; 

b/ drugie zdanie ust.4 art. 7 otrzymuje brzmienie: "Prez;ydiwn składa się z prezesa 
Głównej Komisji Sl<Brbu Narodowego R.P., z dw6ch wiceprezesów, skarbnika i sekreta
:rza Komisji" ; 

c/ w ustępie 3 art.8 dodaje się następuję.ce zdanie: "Nmzy skład Komisji lub Komitetu 
Skarbu Narodowego R.P. należy zgłosić do Głównej Komisji Skarbu Narodowego R.P. a; 

a/ Yf ustępie·3 art.10 skreśla się sl.o,;m "povrołuje Główna Komisja Rewizyjna Skarbu Na
rodmrego R.P. 11 i na to miejsce v"lstawia się słowa "wybiera walne zebra nie pl.atnilmw 
Skarbu Narodowago R.P. 1: oraz dodaje się zdanie "Skład tych Komisji należy zgłosić 
do Główmj Komisji Rewizyjnej Skarbu Narodowego R.P."; 

e/ w ustępie 2 art.12 po słowie "v..ykonania" stawia się kropkę, a sl.mro "w porozumie
niu z Ministrem Skarbu" skreśla się; 

-r/ ust.l art.13 otrzymuje brzmienie "Główna. Komisja Skarbu Narodowego R.P. Yv swym 
dzia laniu kieruje się ustalonym przez siebie regulaminem, który .-rchodzi w życie po 
zasięgnięciu wię.żę.cej opinii Ministra Sprawiedliwości. Komisje i Komitety S~<arbu 
Narodowego R.P. kieruję. się uchwalonymi przez siebie regulaminami, zatwierdzonymi 
przez GJ:óvmę. Komisję Skarbu Narodowego R.P. po zasięgnięciu ,n.ę.żę.cej opinii Mini-
stra Sprawiedliwości" ; . 

f!/ w ustępie 2 art.13 dodaje się na koricu :z:i.o~;re zdanie: "Jeden egzemplarz tego statutu 
należy przesłać do Głó,mej Komisji Sl<Brbu Narodowego R.P. 1

:; 

h/ ustęp 1 art .14 otrzymuje br zmienia: "Do kontroli -rir..ansowej gospodarki Skarpu Naro
dowego R.P. sę. povrołane Głói,-rna Komisja Rewizyjna Skarbu Irarod.01mgo R.P. i Najvzyż

sza Izba Kontroli11
; 

i/ ustęp 3 art. J.h. otrzymuje brzmienie:" Główna Komisja Rewizyjna Skarbu Narodowego R.P. 
składa corocznie Radzie Rzeczypospolitej Polskiej spra·,mzdanie z przeprmmdzonej 
kontroli"; 

j/ w art.J.h. dodaje się ustęp .4 n następujg.cym brzmieniu: 11 Naj,,-,'.'Jższa Izba Kontroli \,nosi 
corocznie do Rady Rzeczypospolitej Polskiej uwag.i· z przeprowadzonej kontroli Skarbu 
Narodowego R.P. 11

; 

k/ ust.4 art.14 otrzymuje nwner /5/ i po słowie "sprauozdań" ,rsta,da się II i uvag"; 
1/ w ustępie 1 art.15 dodaje się drugie zdanie w następuję.cym brzmieniu:" Głó,ma Komi

sja Skarbu Narodo-,;;,rego R.P. emituje i dostarcza znaczki Skarbu Narodmvego R.P. wła
dzom i organom wymienionym w art.4 niniejszego dekretu"; 

ł/ w ustępie 2 art.15 skreśla się drugie zdanie; 
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ny' w ustępie 3 art.15 skreśla się wyrazy "w porozumieniu z Ministrem Ski3rbu"; 
n/ ustęp 4 art.15 skreśla się; 
o/ w ustępie 1 art.16 zamiast wyramvl "Ministerstwa Skarbu prm-rodzę.cego centralnę. 

księgowość i kaso-wość Głównej Komisji Skarbu Narodowego R.P." daje się wyraey 
"Głównej Komisji Skarbu Narodowego R.P."; 

p/ ustęp 2 art.16 otrzymuje br~mienie: 11 '.iydatki administracyjne nie mogę. prze,łyższać 
dziesięciu procent zebranych kwot na Skarb Narodowy R.P. Wydatki te podlegaję. za
twierdzeniu przez Glównę. Komisję Skarbu Narodrrwego R.P. i mogę. być potrę.eona do
piero po zatwierdzeniu"; 

r/ w ustępie 3 art.16 zamiast wyraz/Jw ''pokrywa 1vti.nistrest·wo Skarbu w ramach swego 
budżetu:' ma być " sę. pokrywane ~ budżetu państwowego" ; 

s/ art.17 otrzymuje brzmienie:"Rozporzę.dzenie Rady Ministrów określi sposób przeknzy
wania zebranych kwot przez Komisje, Komitety i Delegatów Skarbu Narodo-wego R,P. 
do Głównej Komisji Skarbu Narodovrego R.P. i przelewu przez tę Komisję do Sknrbu 
Państwa"; 

t/ tytuł "Przepisy przejściowe" ,art.19 i 20 oraz tytuł "Przepisy kori.cowe" sl::reśla się • 

.Art. 2. 
Upoważnia się Prezesa Rady Ministrów do ogłoszenia jednolitego telstu dekretu Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 4 lutego 1959r. o Sknrbie Narodowym Rzeczypospolitej 
Polskiej /Dz.U.R.P.Nr.l z 1959r. ,poz.1/ z uwzględnieniem zmian wprowadzonych dekre
tami Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 grudnia 1965r./Dz.U.R,.P.Nr.4 z 1965r. ,poz.2/ 
i z 14 czerwca 1966r. /Dz.U.R.P.Nr.3 z 1966r. ,poz.2/ i niniejszym dekretem oraz z 
nadaniem właściwej rllrraracji artykułom i ustępom • 

.Art .3. 

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Prezesovd Rady Ministrów i ili..nistrowi 
Skarbu. 

.Art .4. 

Dekret niniejszy vlCl..1odzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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