Dziennik Ustaw Nr

Poz. 376, 3'17 i 378

4~

376
ROZPORZĄDZENIE

z dnia 6

RADY MINISTRÓW

września

1950 r.
Łodzi.

w spl'awie utworzenia Muzeum Przyrodniczego w

§ 4. Muzeum może być przekazany majątek Skarbu Państwa oznaczony przez Ministra Szkół Wyższych
Nauki w porozumieniu z Ministrem Finansów.

Na podstawie art. 108 ust. 1 i 2 dekretu z dnia
1947 r. o orgauizacji nauki i szkolnictwa
wyższego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się,
co następuj e:
•

28

października

Siedzibą

§ 5.
§ 1.

jako

Tworzy

państwową

dawczą,

podległą

Muzeum Przyrodnicze w Łodzi
samodzielną placówkę naukowo-baMinistrowi Szkół Wyż s zych i Nauki.

Muzeum Przyrodnicze ma na celu działalność
i ·szerzenie wiedzy ' w zakresie nauk
przyrodniczych oraz gromadzenie odpowiednich zbiorów
i materiałów naukowych.

§ 2.

naukowo-badawczą

§ 3.
budżetem

Łódź.

§ 6. Muzeum nadaje się statut, który
szony w Monitorze Polskim.

Muzeum posiada osobowość prawną.
dochodów i wydatków Muzeum objęty jest
Ministerstwa Szkół Wyższych i Nauki.

będzie ogło

§ 7. Wykonanie rozporządzenia porucza
str(j'w i Szkół Wyższych i Nauki.
Rozporządzenie

§ 8.
ogłoszenia

Ogół

Muzeum jest miasto

się

z

mocą

się

Mini ...

wchodzi w życie z' dniem
od dnia 1 kwietnia

obowiązującą

1950 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz

•
377
ROZPORZĄDZENIE

z dnia 6

RADY MINISTRÓW

września

1950 r.

w sprawie utworzenia Muzeum Przyrodniczego w Poznaniu.
Na podstawie art. 108 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 28
1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa
,wyższego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się,
co następuje:
października

§ 4. Muzeum może być przekazany majątek Skarbu Państwa oznaczony przez Ministra Szkół Wyższych
Nauki w porozumieniu z Ministrem Finansów.
Siedzibą

§ 5.

§ 1. Tworzy się Muzeum Przyrodnicze w Poznaniu jako państwową samodzielną placówkę naukowobadawczą, podległą MinistrOwi Szkół Wyższych i Nauki.
Muzeum Przyrodnicze ma na celu działalność
i szerzenie wiedzy w zakresie nauk
,.,rzyrodniczych oraz .gromadzenie odpowiednich zbiorów i materiałów naukowych.
§ 2.

naukowo-badawczą

Muzeum posiada osobowość pra:~ą.
dochodów i wydatków Muzeum objęty jest
budżetem Ministerstwa Szkół Wyższych i Nauki.

Mezeum jest miasto

Poznań.

§ 6. Muzeum nadaje się statut, który będzie ogło
szony w Monitorze Polskim. '
rozporządzenia

§ 7.
nistrowi

Szkół Wyższych

§ 8.

Rozporządzenie

Wykonanie

ogłos?enia

z

porucza

się

Mi-

i Nauki.

wchodzi w życie z dniem
od dnia 1 maja 1950 r.

mocą obowiązującą

§ 3.

Ogół

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz

378
ROZPORZĄDZENIE

z dnia 6
w sprawie uchy lenia

rozporządzenja

RADY MINISTRÓW

września

1950 r.

o statystyce

Na podstawie art. 7 i 15 dekretu z dnia 31 lipca
1946 r. o organizacji statystyki państwowej i o Gł ów 
nym Urzędzie Statystycznym (Dz. U. R. P. z 1946 r.

SIH'zedaży

i licytacji

nieruchom o ści.

Nr 41, Poz. 239 i z 1947 r. Nr 65, poz. 393) zarządza ~ię,
co nast ępuje :
§ 1. Uchyla się rozporządzenie Rady Ministrów

