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i przemysłowych, pozbawienie prawa do 
zajmowania lokalu handlowego, ogłoszenie 
w prasie, wywieszenie ogłoszenia na 
drzwiach przedsi~biorstwa)". 

§ 2. W regulaminie społecznych komisji kontroli 
cen, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady 
Państwa z dnia 13 czerwca 1947 r. w sprawie powo
łania i organizacji społecznych komisji kontroli cen 
(Dz. U. R. P. Nr 44, poz. 228), wprowadza się następu
jące zmiany: 

l) § l otrzymuje brzmienie: 
,,§ 1. Społeczna komisja kontroli cen natychmiast 

po powołaniu jej przez właściwą radę naro
dową wyłc>ni prezydium, złożone z przewod
niczącego komisji, Jego zastępcy i sekretarza. 
Dla sprawności i prawidłowego trybu prac 
komisji wskazane jest, aby sekretarzem ko
misji był przedstawiciel prokuratury powia
towej ". 

2) § 2 skreśla się. 
3) W § 4 wyrazy: .,Przewodniczący Powiatowej (Miej

skiej) Rady Narociowej" zastępuje się wyrazami : 
"Przewodmczący Prezydium Powiatowej (Miejskiej) 
Rady Narodowej". 

4) § 6 otrzymuje - brzmienie: 
,,§ 6. Społeczna komisja kontroli cen bezzwłocznie 

po zorganizowaniu się winna wejść w ścisły 

kontakt: . 

a) z miejscowymi organizacjami społecznymi, 
w celu otrzymania list kandydatów na 
kontrolerów społecznych, 

b) z miejscową komisją cennikową, w celu 
stałego otrzymywania urzędowych cenni
ków artykułów pierwszej potrzeby oraz 
innych towarów, 

c) z prokuratorem powiatowym, w celu 
uzgodnienia akcJi kontrolnej". 

5) § 13 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 13. 1. Po sprawdzeniu protokołu oraz przesłu

chaniu podejrzanego i swiadków prz€z 
sekretarza komisji akta sprawy przeka
zuje się wraz z wnioskiem komisji proku
ratorowi powiatowemu. 

2. W przypadku stwierdzenia, iż \v czynach 
opisanych w protokole kontroli brak cech 
przestępstwa, komisja pozostawia sprawę 
bez dalszego biegu". 

6) §§ 14 15 skreśla ! się. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej 
Przewodniczący Rady Państwa: B. Bierut 
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456 
ROZPORZĄrlZ,ENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 21 października 1950 r. 

w sprawie rozwiązania Zrzeszenia Przedsiębiorców Gorzelń Rolniczych. 

Na podstawie art. 7 dekretu z dnia 2 kwietnia 
1947 r. o utworzen iu przymusowego zrzeszenia przed
siębiorców gorzelń rolniczych (Dz. U . R. P . Nr 32, poz. 
139) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozwiązuje się z dniem 15 listopada 1950 r. 
prz'ymusowe zrzeszenie pod nazwą "Zrzeszenie Przed
siębiorców Gorzelń Rolniczych", utw3rzone dekretem 
z dnia 2 kwietnia 1947 r . (Dz. U. R P. Nr 32, poz. 139). 

§ 2. Minist er Przemysłu Rolnego i Spożywczego 

z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Finan
sów komisję dla likwidacji Zrzeszenia. 

§ 3. Majątek Zrzeszen ia pozostały po pokryciu zobo
wiązań Zrzeszenia zostanie przekazany Centralnemw Za
rządowi Gorzeh'l Rolniczych. 

§ 4. Wykonanie rozporządzenia porucza się Mini
strowi Przemysłu Rolnego i Spoźywczego. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-. 

szenia. 

llowoła w drodze zarządzenia wydanego w porozumieniu PIezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

457 
OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z d!1.ia 19 października 1950 r. 

W sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1950 r. w sprawie mieszkań 
służbowych i mieszkań pra<;owniczych. 

Na podstawie art. 5 ust. l pkt 2 dekr etu Prezydenta 

Rzeczypospolitej z dnia 6 września 1935 r. o wydawaniu 

Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. 

z Hl35 r. Nr 68, poz. 423 i z 1945 r. Nr 55, poz. 305) pro

stuje się następujący błąd: 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 czerw
ca 1950 r. w sprawie mieszkań służbowych i mieszkań 
pracown iczych (Dz. U. n. P. Nr 28, poz. 257) w § 23 za
miast powo~anego w nawiasach,,§ 21" powinien być po
wołany ,,§ 22". 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiew icz 
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