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Dztennik Ustaw Nr 13
niowanych przez

Radę

w celu ustalenia trybu

ich

załatwiania;

2) merytoryczne rozpatrywanie spraw w ramach upo-

wazmen udzielonych przez Radę - i wyrażanie
w takich sprawach opinii w imieniu Rady;
3) powoływanie .Komisji oraz koordynowanie ich prac;
4) inicjatywa w zakresie opiniowania spraw dotyczących
ochrony przyrody;
5) czuwanie nad właściwym załatwianie:n spraw p rzez
S ekretariat Rady;
6) Yvykonywanie uchwal Rady.
§ 7. Posiedzenia P rezydium zwołuj~ Przewodniczący
Rady lub z jego upoważnie n ia Delegat Ministra L e śnict
wa do Spraw Ochrony Przyr ody.
"\V p osiedzen iach Prezydium na zapr oszenie P r zewodnicząc e go Rady l ub D elegata Ministra Leśnictwa do
S praw Och rony Przyrody mogą bra ć ud z iał z gł ose m dor cldczym Prze w odni c z ą c y Komis ji oraz Przewodn i c z ący
Wo jewódzkich Kon'litetów Ochrony Przyrody.
U c hwały Prezydium zapadają zwykłą
większością
głosów i są ważne p r zy obecności przynajmniej 3 człon
k6w Prezydium, w tym Przewodniczącego Rady lub jego
zastępcy. W razie ró,vności głosów rozstr zyga głos przewodniczą cego.
§ 8. Do zakresu czynności C"ekretariatu najeży:
l) wykonywanie czynności biurowych,
2) utrzymywanie łączności z Wojewódzkimi Komitetami Ochrony Przyrody,
3) inne czynności zlecone przez Przewodniczącego Rady
lub Delegata Ministra Leśnictwa do Spraw Ochrony
Przyrody.
Pracownicy Sekretariatu Rady pozos t ają na etacie
Min'sterstwa Leśnictwa.
§ 9. Dla poszczególnych zagadnień mogą być przez
Prezydium powoływane Komisje fachowe, d3iałające
staje lub cza.sowo.
Przewodniczącego Komisji oraz jej członków powołuje Prezydium spośród członków Rady.
Dla zagadnień , o których mowa w 3rt. 4 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 7 kwietnia 194-9 r. o ochronie przyrody,
zosbnie powołana stała Komisja Park6v" Narodowych.
§ 10. Prezydium w razie potrzeby mo ż e powoływać
bieg1 ych (ekspertów).
§ 11. Państwowa R?da Ochrony Przyrody odbywa
sesje zwyczajne i nadzwyczajne.
Sesje zwyczajne zwoływane są raz na rok przez
Prezydium i odbywają się w pierwszym kwartale kalen-
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darzowym, sesje nadzwyczajne zwoływane są w miarę
potrzeby przez Przewodniczącego Rady, według jego
uznania albo na wniosek Prezydium lub na pisemne żą
danl2 co najmniej 1/3 liczby członków Rady.
§ 12. Uchwały na p osiedzeniach Rady i na posiedzeniach Komisyj zapadają zwykłą większością głosów
i są ważne bez względu na liczbę obecnych członków.
W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczą
cego.
VI głosowaniu mogą brać udział tylko czł onkowie
Rady.
§ 13. VI posiedzeniach Rady na zaproszenie Przewodniczącego Rady lub Delegata Ministra Leśnictw a do
Spraw Ochrony Przyrody i w posiedzeniach K omisyj na
za proszer!ie Prz2vvodniczące g o Komis ji mogą takż e br a ć
ud z i a ł z głosem doradczym przewodniczący i członkowi e
Woj ew ódzkich Komitetów Ochrony Przyrody, Naczelny
Konsenva tor Przyr od y, wojewódzcy Konserwatorzy
Przyrody, Dy rektorzy Park óvl Narodowych oraz deleg aci zain t eresow any ch ministerstw i urzędów centralnych jak równie ż delegaci instytucji naukowych, (Jrganizacji społecznych , politycznych i zawodowych.
§ 14. Członkowie Państwowej Rady Ochrony Przyrody otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady i Komisji oraz diety i zwrot kosztów przejazdu według zasad ogólnie obowiązujących we władzach
i instytucjach państwowych.
Powoływani przez Prezydium biegli otrzymują za
udział w pracach Komisji wynagrodzenie ustalone według zasad jak dla członków Rady.
§ 15. Za opracowanie zagadnień lub za wykonanie
specjalnych prac związanych z wypełnianiem przez
Radę zadań przewidzianych w ustawie o ochro:J.ie·
przyrody - może być przyznane przez Ministra Leśnict
wa wykonawcom wynagrodzenie według zasad ogólnie
przyjętych dla władz i instytucji paii.stwowych.
§ 16. V/szystkie wydatki związane z funk~.ionowa
niem Państwowej Hady Ochrony Przyrody pokrYVlane
są z budżetu Ministerstwa Leśnictwa.
§ 17. S i edzibą Państwowej Rady Ochrony Przyrody
jest m. st. ·Warszawa.
§ 18. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Leśnictwa,
§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J Cyrankiewicz
Minister Leśnictwa: B. Podeclworn'y
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 1 kwietnia 1950 r.
w spraw-ie czasu pracy w sohotę pracowników zatrudnionych w kopalniach węgla na powierzchni.
Na podstawie art. 2 ust. 2 dekretu z dnia 19 wrześ
nia 1946 r. o zmianie ustawy o czasie pracy w przemyśle
i handlu (Dz. U. R. P . z 1946 r. Nr 51, poz. 285 i z 1948 r.
Nr 49, poz. 372) zarządza się, co następuje:
§ 1. Czasokres przewidziany wart. 2 ust. 1 dekretu
z dnia 19 września 19'1c6 r., o zmianie ustawy o czasie
pracy w przemyśle i handlu, przed ł uża si. ę do dnia 17
października 1950 r .
T!oC2f'no z poleceni3 Ministra Sprawiedliwości
40.00031U

w

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą obowiązującą od dnia 17 październIka
1949 r.
Prezes Rady Ministrów: J. CyrankiewiCZ
Minister Pracy i 'Opieki

DrllKiłrni Minist~rstwa

Społecznej:

K. Rusinek

Sprawiedl. w Wa rszawie, ul. Nowowiejska 6.
Cena 16

zł.

