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§ 4. Komisja rozpoznaje sprawy w kómpletach 
składających się z przewodniczącego lub jego zastępcy 

czterech członków komisji lub ich zastępców. 

§ 5. Członków Komisji do kompletów orzekających 
. wyznacza przewodniczący Komisji. 

§ 6. Uchwały Komisji zapadają na posiedzeniu 
niejawnym. 

§ 7. Komisja ma prawo przeprowadzać dowody ce
lem wyświetlenia okoliczności sprawy, a w szczególności 
badać świadków i zasięgać opinii biegłych. 

§ 8. Uchwały Komisji zapadają większością głosów. 
W razie równof.::i głosów decyduje głos przewodniczą

cego. Przegłosowani członkowie Komisji mogą zgłosić 
umotywowane zdanie odrębne. 

§ 9. Uchwały Komisji nie są stronom komuniko-

do decyzji. W przypadku idań odrębnych Minister Ad
ministracji Publicznej wydaje decyzję po zasięgnięciu 

opinii ministrów, których przedstawiciele zgłosili zda
nia odrębne. 

§ 10. Przewodniczącemu Komisji i jego zastępcy 
oraz członkom Komisji i ich zastępcom przysługuje za 
udział w posiedzeniach wynagrodzenie w wysokości 

określonej w obowiązujących przepisach. 
Wydatki związane z działalnością K omisji pokrywa 

się z budżetu Ministerstwa Administracji Publicznej. 

§ 11. Minister Administracji Publicznej wyda re
gulamin wewnętrzny Komisji. 

§ 12. Wykonanie rozporządzenia porucza się Mini
strowi Administracji Publicznej. 

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

wane. Przewodniczący Komisji przedstawia Ministrowi Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
Administracji Publiczne j akta sprawy wraz z uchwałą 
Komisji i ewentualnymi zdaniami odrębnymi (§ 8) - Minister Administracji Publicznej: w z. J. lzydorczyk 
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" ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 9 września 1949 r. 

w sprawie uznania stowarzyszenia "Liga Robiet" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. 

Na podstawie art. 46 i 47 prawa o stowarzyszeniach 
(Dz. U . R. P. z 1932 r. Nr 94, poz. 808) zarządza się, co 
następuj e : 

nistrami : Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia 
Zagranicznych. 

Spraw 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
§ 1. Stowarzyszenie "Liga Kobiet", wciągnięte do re- szenia. 

jestru stowarzyszeń Zarządu Miejskiego m. st. Warsza-
wy dnia 6 l istopada 19·15 r. pod Nr 35, uznaje się za Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
stowarzyszenie wyższej użyteczności. 

Minister Administracji Publicznej: w z. J. lzydorczyk 
§ 2. Równocześnie powyższemu stowarzyszeniu na-

daj e się statut, który będzie ogłoszony w Monitorze Pol- Minister Pracy i Opi eki Społecznej: K. Rusinek 
skim. 

Minister Zdrowia: w z. B. Kożusznik 
§ 3. \Vykonanie rozporządzenia porucza się Mini-

strowi Administracji Publicznej w porozumieniu z Mi- Minister Spraw Zagranicznych: w z. St. Leszczycki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW: ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, SKARBU I BUDOWNICTWA 

z dnia 10 sierpnia 1949 r. 

w sprawie utworzenia przymusowych lokalnych 

ł 
Na podstawie art. 16 i 32 dekretu z dnia 28 lipca 

1948 r. o najmie lokali (Dz. U. R. P . Nr 36, poz. 259), 
art. 1, 2 ust. 2 i art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 

zrzeszeń prywatnych właścicieli nieruchomości. 

1949 r. o utworzeniu urzędu Ministra Budownictwa 
(Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 216) oraz art. 5 pkt 6 ustawy 
z dnra 10 lutego 1949 r. o zmianie organizacji naczel-


