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POLSKIEJ RZECZYPOSP,O LITEJ LUDOWEJ
/

Warszawa, dnia 22

' ) .

śfycznia 1963

r.

Nr2

TRI!SC:
Poz,:
ROZPORZĄDZE~IA RADY MINISTRÓW:

z d~ja 5 stycznia 1968 r. w sprawie organizacji i z~kresu działania Naczelnej Rady Uzdrowisk i Wczasów
Pracowniczych o"razwojewódzkich rad ul,drowisk i wczasów pracowniczych.
z dnia 16 stycznia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad opodatkowania podatkiem gruntowym
przychodów osiąganych przez rolników z działów spe cjalnych, z wód zam!<-niętych i z innych źródeł ,
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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
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z dnia ,6 stycznia 1968r. dotyczące . uczestnictwa Malty w -Konwencji w spra'w ie pew'nych zagadnień dfftyCZ[fcych kolizji ustaw o obywate~stwieoraz w Protokole dotyczącym przypadku bezpaństwowości, sporządzonych w Hadz,e ' dnia 1'2 kwietnia 1930 r. .
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
,

z dnia 5 styćznia 1968 r.
w Spra\vie ' organlzącjl

zakresu działania Naczelnej Rady Uzdrowisk I Wczasów Pracowniczych oraz wojewódzkich
rad uzdrowisk l wczasów pracowI}iczych.

Na 'padst-awie art. 11 usL 5 ustawy z dnia 17 czerwca
196'6 r. o uzdł'owiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U.
Nr 23, poz. 150), P.o por'ozumieniu z Centralną Racdą ZWiązków
Zawodowych ' zarządza si~, co następuj€:
§l. Nąqelna B.<lda Uzdrowisk i Wczasów Pracowniczych,
z,wana , dal;ęj" i.Naczelną Radą", działa przy Prezesie Rady Ministrów jako orgari opiniodawczy i wnioskujący.
§ 2. 'Do zakresu dłia1a.nia Naczelnej Ra,dy należy:
1) opiniowanie założeń do planowańego rozwojuuidro-

wisk ze s~czególnym uwzględnieniem:
.
a) potrzeb lecznictwa uzdrowiskowego,
b) ochrony warunków naturalnych,
cj planowania przestrzennego,
d) potrzeb w dziedzinie wczasów pracowniczych turystyki. .
.
e) koordynowania dzialąlności inwestycyjnej w ,zakresie
budowy. zakładów i urżąd z el1 lecznictwa uzdrowiskowego, obiektów wcz,asowych i turystycznych oraz zagospoclar:owania i rozbludowy uzdrowisk,
f) badań geologicznych -i innych niezbędnych dla prawidłowego zagospodarowania i wykorzystywania warunków naturalnych;
2) opiniowa.nie i zgłaszanie wniosków w . s.prawach mają,
cych ist,o'ine zn.aczenie dla lecznictwa uzdrowiskowego;
3) przedstawiapie OpInII i wniosków 4otyczącychzago
Sf(}d.arowania i rozwoju uzdrowisk, zasaa koordynacji
i wspólclzialani,a 'i:nstytutji służby zdrowia, wczasów i turystyki oraz optymalnego wykorzystania bazy uzdrowiskowo-wczasowej;
4) . oplniowan.ie , aktów p{.ą\',l'ńych dotyczących lecznictwa
. uzdrowiskowego, jak również inicjowanie prac nad przygotowaniem pr,ojektówtakich aktów;
,

'

5) inicjowanie prac w zakresie-ekonomiC7Ałych,

.,

techeic!-

nych i ' S'ocjo<logJicznych badań poJ;rzebiJych do prawidło
wegofunkcj.onowania lecznictwa uzdrowiskowego i Ul.·dT9wisk, a także do prow<ldzonej . na terenie uzdrowisk dzi.. ·
łalności wczasowej i turystycz.nej;
u) opini'owanie spraw 'stanowiącychprzedmiot działania Naczelnej Rady, a: przekazanych' 'przez' zainteresowanych'
ministrów (kierowników urzędów cenlraln'ych) i prei,ydia
wojewódzkich rad narodowych;
. 7) wykonywanie innych zadań., w zakresie zleconym przez
Prezesa ' Rady Ministrów.
.
§ 3. L W skład Naczelnej Rady wchodzą: przewodniczą
cy Naczelnej Rady, trzech zastępców przewodniczącego, se~
kretarz Naczelnej Rady oraz czł, onkowie w liczbie niE)" przekraczającej 48 osób.
2. Przewodniczącego Naczelnej Rady i jego zastępców
oraz sekretarza Naczelnej Rady powołuje, i odwojuje Prezes
Rady Ministrów.
3. W skład Naczelnej Rady jako członkowie wchodzą:
7 przedstawicieli Ministra' Zdrowia i Opieki Społecznej;
10 znawców problematyki uzdrowiskowej, ·pow.ołanych na
wniosek Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej przez Prezesa Rady Ministrów;
12 prze dstaw icieli: Przewodniczącego Komisji Planowania· przy Radzie Ministrów, Ministrów: Obrony Narodowej, Spraw
\Vewńętrznych, Komunikacji, FiuilRsów, Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Przemysłu Materialów BudOwli),nych, Leśnictwa i Przemysłu
DfI;ewneq,o, Przewodnkząceno Głów
nego· Komitetu , Kultury FizYClnej .
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i Turystyki, Prezesa Wyżs'zego Urzę dium wojewódZkiej rady narodowej załącza .uzasadnienie, za- ' du Górniczego" Prezesa ' Centralne.,go mierzony skład wojewód~iej , rady .oraz Opinię ,N aczellnej .
lRady.
Urzędu Geologii oraz Prezesa Zakła
du Ubezpieczeń , Społ~c znych;
§ 10. Do zakresu działania wojewódilkiej rady uzdrowisk
6 przedstawicieli pr e zyc1iów wojewódzkich rad narodo- i wczasów pracowniczych należy wykonywanie w zakresje '
wych, woj . bydgoskiego, gdańskiego, uzdIowisk potożonych na obszarze danego wojew.ództwa za\ kosz aIi'ński e go, krakowskiego, rze- dań określonych w § 2 pkt 1-3 oraz pkt 5-6, a także wykosz owskiego i wrocławs k iego;
nywanie i'n nych zadań zleconych przez przewodnic z ą c ego
5 przedstawicieli Centralnej Rady Zwią z ków Zawod,o- !prezydium wojewódzkiej rady narodowej lub przez Naczelną
wych ;
Radę .
8 przedstawicieli zarządów głównych :związków zawo~ 11\ 1. W skład wojewódzkiej rady uzdrowisk i wczadowych: 'Chemików, Górników, Hu- sów ,p racowniczych wchodzą : przewodniczący rady, zastępca
tników, MetaloWców:, Pracowników przewodniczącego, sekretarz rady oraz członkowie W ,lic zbie
Kolejowych, Pracowników Państwo- , nie przekrac zającej 10 osób.
wych I Społecznych, Pracowników
2. Przewodniczącego wojewódzkiej rady uzdrowisk
Służby Zdrowia ora,z Za.rządu Głów
d wczasów 'p racowniczych, jego zastępcę oraz' sekretarza ranego Związku NauczycieJstwa Pol- dy powiołuje 'i odw'Ołuje prezydium wojewódzkiej rady naroskiego.
dowej.
.
3. Członków w{)jewódzkiej rady uzdrowisk i wczasów
§ 4. 1. Organami Naczelnej Rady są:
pracowniczych pow.ołuje i odwołuje przewodniczący prezy1) pre,z ydium Naczelnej Rady,
dium wojewódzkiej rady .narodowej w porozumieniu z 'prze2) przewQdniczący Nac zelnej Rady,
wrodniczącym wojewÓdzkiej komisji związków zawodowych
3) sekretarz Naczelnej Rady.
2. PIEizydium Naczelnej Rady tworzą : przewodniczący spośród przedstawicieli o,r ganów i instytucji mając ych istotne
znaczenie dla prawidłowej d z iałalności i 'w zwoju uildrowisk,
Naczelnej Rady, jego trzech zastępców, sekretarz oraz trzej
ze sz~z e gólnym uwzg~dnieniem organów d,o spraw planowaczłonkowie ' , Naczelnej Rady 'powołani uchwalą Naczehiej
nia, gospodarki kiO'll1unalnej, zdrowia oraz turystyki, a także
Rady.
.
.
w10jewódzkiej komisji związkówzawOIdowych . l
§ 5. 1. Naczelna Rada, w sprawa'c h ' należących do zakre§ 12. 1. Wojewódzka rada uzdrQIWisk i wC'lJasów prasu jej dzi.ałania, \podejmuje uchwały .większ.ością głosów przy
cowniczych podejmuje uc hwały więks z ością głosów -przy
obe c:lI.OŚ ci co najmniej 3/~ członków Naczelnej- Rady. .
obecności co najmniej 112 swych czlonków.
7
•
2. Nac zelna Rada mOże u.poważnić prezydium do podej2.
Dowojewoozki
ej
rady
u
zdrowisk
i
wczasów
pracow, mowania w określ onym zakr~sie uchwał
jej imieniu.
niczych i jej przewodn.icząceg,o. stosuje się odpOWiednio prze§ 6. Pr z e·WocLniczący Naczelnej Rady może zapraSzać na
pis § 6, z tym że zapraszanie na posiedzenie wojewódzkiej
;;"''t:'1rn~j'p,;!~mi'l-r'ff'ł~''<łiłw i d e li n a cze In ych (c en tI aln yc h) or g a - ,
rady uz:drowisk i wczasów prac cH'/lliczych przedst'.l wjcieli ornów administracji pa'ństwowej nie wy mienionych w § 3 'ganów naczelnych (c entralnych) administracji państwowej
Us,t. 3, pf'zedstawicieli prezydiów woje.wódzk:ich r ad nar ódo- wymaga uprzedrnej zg'ody prżewodniczącego prezydium .wowych, instytucji nauJw wych, organi zacji społecznych i innych
jewódzkiej r ,a'Cly narodowej .
.drutytucji, któ.rych zakres d z:iałania dotyCzy spraw wzpatry§ 13. S z c zegół'Owy tryb ,p racy wojewódzkiej rady uZJdnowanych przez Nac zelną Radę · '
wisk i wc zasów pracowniczych ustal,i jej regulamin nadany
. § 7. Szczegóło'<:y tryb prac Nacz~ lnej Rady oraz zakres,
przez prezydium wojewódzJkiej rady narodowej . ,
,
działania jej organów określi regulamin , nadany przez Pre§ 14. Sekretariat wojewódzkiej 'Tra dy li'lldrowis k' 'Ii wcwzesa 'Rady Ministrów. '
sów prac owniczych pr'owadzi właściwy do spraw zdrowia or§ 8. Sekt etariat Naczelnej Rady prowadzi Mi:nis terslwo
g an prezyd itim wojewódzkiej rady narod.oweJ, który 7Ja:pe w Zdrowia i Qpieki Społecz nej, które zapew-nia Naczelnej Rania radzie o~ugę techniczną i budżetową .
'
dz ie o,bs ługę techniczną 'i budż et ową.
§ 15. W ykonanie 'To7lporządzenia porucza ~ię Prezesowi
§ 9. 1. ' Wojewódzkie rady uxdrowisk i wc zasów pracow-' Rady Ministrów, Ministrowi Zdrowia oj Opieki Społecznej, inll'iiczych działają przy prezydiach wojewódzkich rad narado-, n y m'! zaintereso'Wlanyrp. ministrom (kier,o wnikom urzędów cenwy ch jakoor.gany opiniodawcze i wnioskujące.
tralnych) oraz .pT ezydiOllTI wojewód.zkkh rad narodowych. .
2. Wojewódzką radę uzdrowisk i wczasów ' pracowniczych powołuje pre zydium woj e wódzkiej r,a dy narodowej po
§ .16. R o.7ipmządzenie wchodzi w ż)"Cie : z dniem o~ło
uzyskaniu zg ody R~dy Ministrów.
szen ia.
, 3. Do wniosku o w yr aż e nie 'zgody na po'Woł?lJ!1ie woje' :wód7Ikiej rady uzdwwisk i wczasów pracowniczychpre z y~ ' Prezes Rady Ministrow : J. Cyrankiewicz
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-ROZPORZĄDZENIE

z dnia 16

RADY MIN!STROW

st ~ cznia

zmieniające rozporządzenie

1968 r.

w sprawie zasad opodatkowania' podatkif-m gruntowym przychodów
rolników z działów specjalnych, z wód zamkniętych ł z Innych źródeł.
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Na podst awie art. 8 ust. 4 dekretu z dnia ,30 czerwca
1951 r. Q podatku grun tow ym (Dz. U. z i966 r. Nr 2, poz. 12)
zar Z ąd za si.t;, CD nas tqpuje :

osiągilnych

przez ,

§ 1. W rozporząd~eniu Rady Ministrów z· dl1ia8 Czerwca
1955 r. w sprawie zasad' opoda tk owania podatkie m , gumto- '
wym przychodów osiąganych ' p rze z r olników .z dział ó w ' spe-

