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ROZPOilZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 30 czerwca 1960 r. 

zp11I'niają,ce rozrorządzenie l dnia 13 kwietnia 1958 r. w sprawie kuratoriów okr~gów s7.kolnyc~ iinspektc-ratów oświaty, 

Na podstrlwie -art. 3, 14 i 84 ust. \ Llstawy ' z dnia 25 s tycz
nia 1958 r. ó ' ro,dach nawdowych (Dz. U. Nr 5, poz . 16) za
~ządza sit:, co następuje: 

, ~' 
§ \. W § 6 ust. 2 rozporządzen i a Rady ~1inistrów oz dn ia 

18 kwietnia 1958 r. w sprciwie kuratoriów okrf,9ÓW szkolnych 
i inspektoratów oświaty ~Dz U Nr 25, poz. 104) zd.anle "Dzia
łalno,;ć pozostałych szkół zawódowy ch objęt.. jest p lanem 
i budżetem centralnym" . zastępuje ' się zdaniem ·"Od dnia 
1 styczn ia t96i r. pozost'lle szkoły zawodowe podległe ~lihi
$tro\vi -Oświaty objęte są plane,m i budzf; tem terenowym", 

§ 2. W związk'u z objęciem szkół zawodowych podle
głych Ministrowi Oświaty planem i budzetcm teren<)wym ' 
I§ ' 1 luti'zymuje się w warsztatach szkolnych dotychczasowt; 
zasady w iakresie: 

l} '<;:entralnegozaopatrzenia '. mate;-iałowo-t~chnic:;mego , 
2) wyposażenia w maszyny i urządzenia techniczne, 

3) systemu finansowego oraz centralnego ra chunku roz1i,czeń, 

4) dyrektywnych wskai:ników dla §§ 15 .1 18 klasyfikacji 
budżetowej, 

5) podzlału nadwyzkL ;] w szczególności ziltwierdzania po
działu nadwyzki przez Ministerstwo Finansów llCi wnio-, 
sek Ministerstwa Oswiaty, 

.6) utrzymania wskażnikc).w dyrektywnych w zakresie planu. 
produ,kcjipodstawowego asortymenlu, 

§3 Wykonanie rozporządzenia porucza si~ Prezesowi 
Kady Ministrów, Minishowi Oświaty oraz prezydiom rad 
narodowych. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszeni~. 

. Prezes Rady Ministrów:. J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 28 lipca 1960 r. 

w sprawie nadania statutu stowarzyszeniu wyższej u~yleczności "Liga Przyjaciól :2:ołnlerza", 

Na podstawie art. 47 llSt. 2 prawa o st(lwarzys.zpn:ach 
2 dnia 27 pażdz ie l: nika 1932 r. (Dz LJ . Nr 94, pez. 808 z póż
lJ iejszymi zrnianami) zarządz a' sit:, co następuje: 

§ t. Stowarzyszeniu .. Liga Przyjaciół Zolnierza". uzn'ane
mu na podstawie rozpo rządzenia Rady tvt:n is trów z dniil 
16 b:erwca '1954 r. (Dz. U. Nr 36, poz. 152\- za stowarzyszenie 
:wyższej uzyteczności. nadaje się sta-tut, który ustala i ogłasza 

Minister Spraw Wewnętrzl!ych w porozumieni\l z Ministrem 
Obrony Narodowej. 

j 

§ 2. Wykon;Jnie rozporządzenia porucza się zaintereso
wanym ministrom. 

§ 3. Rozpor?ądzenie wchodzi w życie z dnIem ogłoszenia. 

Prezes Rady M inistrów: .l. Cyrankiewicz 
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ROZPORZI\DZENIE . MINISTRA OBIWNY NA_RODOWEJ 

z dnia 15 lipca 1960 r. 
. '" 

·w sprawie za!:ad zaliczania służby wojskowt',i I pracy do okresów _ wymaganych dia nadania Srebrnego I Złotego Medalu 
"Siły Zbrojne .w Służbie Ojczyzn y", 

Na porlstawi.e art. 27 ust. 2 us tawy z dnia 17 lutego. ' 
1960 r o o rderach i odznacze n iac h (Dz . U. Nr lO, poz. 60) za
r~ądza się, co następuj e: 

w czynnej s łużbi e wojskowej, którzy n ienilgannie przesłużyli 
w Sila ch Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolite j Ludowej pięt-
na ście 'bądi dw adz i eścia pięć lat. -

. .-.. ... 
. §\ \ ' Do odznaczc n;'l S rebrnym lub Zło tym I,,1f.'<kl elJ1l. 

S 'l ' ZJ..· ' Służ.bie OJ' CZVZI1, "-" prze, cl,~ta " ,vlil, si", ż,o lnie rzy /. l Y uloJI2!OW J l .. 

2. p o odznaczen ia Srcbrnym lub Złotym M edalem "Si ly 
, Zb rojne w Sl użhie Ojczyzny" mogą być rów nl ~ż przedstawia

ni pracownicy cyw ilni, ' któ rzy nien"gannie przepracowali w. 


