1'150

Dzienni!. Ustaw. Poz. 770 1771.

-------------------------------------

'ustawy z dnia 9 lipca 1920 r., jego zast~pcy i sekretarza.
Do obowiązków powiatowej komisji szkolnej należy:
1) opielm i nadzór nad prawid!owem funkcjonowaniem publicznych ludowych szkół rolniczych
w powieCie oraz nad gospodarstwem na gruntach
szkolnych prowadzonem, a w szczególności:
a) wykonywanie nadzoru nad budowlanemi, meljoracyjnemi i t.p. robotami, przeprowadzanemi dla szkoły i jej gospodarstwa;
b) czuwanie nad należytem zaopatrzeniem szkoły we wszelkie pomoce naukowe, inwentarze
żywe i martwe oraz niezbędne urządzenia
higieniczne;
c) czuwanie, czy gospodarstwo szkolne jest prowadzone racjonalnie pod względem w~ma
gań gospodarczych;
d) wizytowanie szkoły zbiorowo. czy też przez
wydelegowanych w tym celu członków;
,2) a) wydawanie opinji o przedstawionym przez
kierownika szkoły preliminarzu budżetowym
oraz przedstawianie projektu budżetu szkolnego po uzupełnieniu go swemi uwagami
sejmikowi lub izbie rolniczej w terminie przez
sejmik lub izbę rolniczą określonym;
b) opinjowanie () kandydatach , do stypendjów
dla niezamożnych uczniów szkól rolnicżych,
, składanie sejmikowi powiatowemu lub izbie
rolniczej wniosków w przedinio'Cie potrzeb
publicznych szkół Jolnicżych w powiecie oraz
opinjowanie co do sposobu użycia funduszów
na potrzeby szkół rolniczych przeznaczonych;
3) składanie sejmikowi lub Izbie rolniczej sprawozdania ze swej działalności za ubiegły rok szkolny
nie pózniej, jak na początku następnego rdku szkolnego.

§ 4.

§ 7. Członek komisji, nie mogący IJrzybyć na
posiedzenie, winien c tem pisemnie zawiaol.. "'Y)ić przewodniczącego przed posiedzeniem.
Cz/onkowlt:: :::: misj i, którzy 3 razy opuszczą posiedzenie bez zawiadomienia lub bez podania przyczyn, uznanych ,przez·
komisję za usprawiedliwiające jego nieobecność, tracą
mandat.
Przewodniczący komisji winien w tym wypadku
bezzwłocznie zawiadomić wydział powiatowy, względ
nie ' zarząd izby rolniczej, z żądaniem wyznaczenia
następcy.

§ 8. Do prawomocności posi~dzeń komisji potrzebna jest obecność przedstawiciela Ministerstwa
Rolnictwa i Dóbr Państwowych i 2 członków komisji, przedstawicieli sejmiku lub izby rolniczej. Wszystkie sprawy są rozstrzygane większością głosów obecnych członków komisji. .W razie równości głosów
rozstrzyga glos przewodniczącego.
, Członek komisji nie może brać udziału w gło
sowaniu nad sprawami, które są związane ' z jego
osob~stemi interesami lub interesami jego hewnych.
§ 9. Komisja winna prowadzić dziennik wpły
wających i wychodzących pism, ' archiwum oraz ksi~gi
protokułów swoich posiedzel1§ 10. Wszelkie koszty, związane z pracami komisji, -prócz kosztów związanych z uczestnictwem
przedstawicieli władz rządowych, ponosi sejmik, w'zgl~dnie izba' rolnicza.
'
ł
§ 11. Wszelkie czynnoś~i" które powlatowa :komisja szkolna wykonywać będzie w z:wiązku iw ,zakresie niniejszego rozporządzenia, winny być -wykonywane w sposób, nie krępujący swobody działania
kierownika szkoły, który jest odpowiedzialny za prowadzenie szk-oły.
- ' § 12. " Rotporządzenie niniejsze wchodzi
cie z dniem ogłOszenia.

vi ży'

§ 5. Powiatowa komisja sz.ko.Ina dIaprzygoto- ' Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: J. Qościckr '
wanIa opinji w poszczególnych sprawach może poMinister Spraw Wewnętrznych: Kiernik
woływać podkomisje, do których ma prawo zaprosić
z głosem doradczym również osoby nie należące do
komisji. Sprawy, zaopinjowane przez podkomisj~,
rozstrzyga komisja.
771.
§ 6.

Zwyczajne posiedzenia komisji szkolnej

o dbywają się przynajmniej 4 razy do roku, przyczem
na terenie każdej z ludowych szkół rolniczych w powiecie winno się odbyć przynajmniej 1 posiedzenie
w ciągu roku. Członkowie komisji winni być zawiadomieni przez przewodniczącego pisemnie o posie-

dleniu na 14 dni przed terminem zebrania wraz
l poda niem porządku dziennego obrad.
Nadzwyczajne posiedzenia mogą być zwoływane:
a) przez prezesa komisji według uznania;
b) na żądanie przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych;
c} na wniosek trzech członków komisji;
, d) ,na żądanie wydzialu powiatowego sejmiku
lub, zarządu izby rolniczej.
Zawiadomienia na nadzwyczajne posiedzenie
winny być rozesłane przynajmniej na 7 dni przed
posiedzeniem i zawierać porządek obrad.

Oświadczenie Rządowe

z dnia 15

września

1923 r.

o

przystąpieniu kolonji W. Brytanji Kanady do
Konwencji Paryskiej z dnia 20 marca 1883 r.

w sprawie ochrony własności przemysłowej
zrewidowanej dnia 14 grudnia 1900 r. w Brukseli
i 2 czerwca 1911 ' r; w Waszy'ngtonie.
...
Podaje się do wiadomości, że zgodnie z komunikatem Rządu Szwajcarskiego, Kolonja W. Brytanji
Kanada zgłosi/a z dniem 1 września 1923 r. swe
przystąpienie do ·Konwencji Paryskiej z dnia 20 marca
1883 r. w sprawie ochrony własności przemysłowej zrewidowanej dnia 14 grudnia 1900 r. w Brukseli
i 2 czerwca 1911 r. w Waszyngtonie. (Opublikowanej
w Dz. U. R. P. z r. 1922, N!~ 8 poz. 58).
Minister Spraw Zagranicznych: M. Seyda
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