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8) wdrażap.ie skutecznych ' metod nauczania i \\Tychowania 
sprzyjających rózwijaniuaktywności i samodzielności 
intelektualne] uczniów, ich ' zainteresowań i uzdolnień; 
kształtujących socjalistyczne poglądy i postawy, wspo
magających prawidłowy ro~wój psychiczny, moralny 
i fizyczny 'dzieci i młodzieży, 

9) kontrolowanie pracy dyrektorów i kierowników podle
głych szkół i punktów filialny<;h, współudział w ,.inspek
cjach i wizytacjach przeprowadzanych przez pracowni

. ków nadzoru . pedagog'icznego w szkołach na terenie 
gminy, . 

10) opr'acowywanie planów i budżetów w zakresie oświaty, 
prowadzenie księgowości .dla podległych szkół i placó-
wek oświatowo-wychowawczych, , 

11) planowanie remontów bieiących i kapitalnych, sprawo
wanie nadzoru nad gospodarką nieruchomościami i ma~ 

, jątkiem ruchomym jednostek podległych, 
'12) sporządzanie zbiorczych, sprawoz~ań z realizacji budże-

tu, zatrudnienia i funduszu płac. . ) . 
§ 5. Zadania, pr~wa i . obowiązki gmiąnego' dyrektora 

szkół wymieniorie w § 4 odnoszą się również do wszystkich 
typów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych i opie
kuńczych znajdujących się na terenie gmin wzoreowych. 

§ 6. 1. W zakresie spraw wymienionych w §2 gminny 
dyrektor szkół "'(spółdziała z naczelnikiem gminy. 

2. Szczeg,ółowy zakres czynności gminnego . dyrektora 
szkół określi ,Minister Oświaty i Wychowania. , 

3. W sprawach doboru n<~uczycieli przedmiotów zawo
dowych, oceny ich pracy, do·skonalenia,. realizacji programów 

· nauczania i wychowania w zasadniczycb szkołach zawodo
wych dyrektor szkoły gminnej współdziała z odpowiednimi 
ofganami rad narodowych i z instancjami, którym podlegają 
te szlfuły. ' 

§7: 1. Gminego dyrektora szkół powołuje i odwołuje 
inspektor szkolny w porozumieniu z naczelnik iem gminy,. , 

I . ·2. 'Na stanowisko' gminnego dyrektora szkół należy po-
woływać nauczyciela 'z co najmniej 5-letnim stażem pracy pe-

dagogicznej, posiadającego wyższe . wykształcenie, wyroznia
jącego się wysokim P9ziomein , i'cleowo-politycznym i moral
nym oraz zdolnościami organizacyjnymi. 

3. W uzasadnionych wypadkach na stanowisko gmin
nego dyrektora szkół - za zgodą kuratora okręgu szkoln~ 
go - może być powołany nauczyciel nteposiada}ący ' wyż

szego wykształcenia, pod warunkiem, że spełnia pozostałe 

wymagania, o których mowa w ust. 2, i rokuje ukończenie 
. stvdiów wyższych. . 

§ 8. 1. Miejscem pracy gmjnnego dyrektora szkół jest 
szkoła żnajdująca się w zasadzie w siedzibie gminnej rady 
narodowej . 

2. Gminny dyrektor szkół jest jednocześnie dyrektorem 
szkoły zbiorczej i prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymia
rze 2 godzin tygddniowo. 

3. Do czasu utworzenia zbiorczej szkoły gminnej stanQ~ 
wisko gminnego dyrektora szkół może pełnić dyrektor iI:mej 
szkoły na terenie gminy. ' 

§ 9 . . 1. Gminny dyrektor szkół wypełnia swoje zadania 
przy pomocy ' zastępcy do spraw wychowawczych r pracow
nikqw administracyjno-finansowych, którzy są pracownikami 
gminnej szkoły zbiorczej. 

2. Zakres obowiązków, tryb i zasady powoływania osób 
na stanowiska wymieniOne w ust. 1 określi Mil}ister Oświa
ty i Wychowania. 

3. Gminny dyrektor szkół otrzymuje uposażeni~ zasad
nicze według tabeli zawartej w § 3 ust. 1 rozporządzenia 
Rady,Ministrów z dnia 27 kwietnia 1972 r. VI sprawie uposa
żenia nauczycieli i nauczycieli akademickich (Dz. , U. Nr 16, . 
poz. 115) oraz dOdatek funkcyjny obliczony według stawek 
za kierowanie zakładem zhiorczym' na zasadach . określonych 
w § 12 ust. 1 poz. 2 lit. a) oraz ust. 2 tego rozporządzenia. 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie t dniem 1 stycz-
. nia 1973 ~. . • Pre?es Rady MiI}istrów: P. Jaroszewicz 
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, ROZPORZĄDŹENIE RADY MINISTRÓW 

Ż dnia 15 grudnia 1972 r. 

w spraWie uposażeń stale urzędujących członków pre'zydlów rad Darodowych~ 

N,apodstawie a\t. 58 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 25 stycz
nia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1972 r. Nr 49, 
poz. 314) zarządza się, co następuje: 

§ l. 1. Stale urzędujący członkowie prezydiów rad na
rodoWych z tytułu . pełnienia funkcji zast€lPcy ' przewodniczą
cego i seJn:etarza prezydium wojewódzkiej, rady nąrodowęj 
or'az przewodniczącego: zastępcy przewodniczącego i sekre
tarza prezydium powiatowej rady narodowej otrzymują upo
sażenie . miesięczne określone w załączIiikudo rozporządze~ 
nia. 

2. Uposażenie stale urzędujących członków prezydiów 
rad narodowych, o których mowa w ust. 1, składa się z upo
sażenia zasadni'czego i dodatl5.u funkcyjneg'o. Dodatek funk
cyjny nie podlega opodatkow'3TIiu. 

§ 2. Zaszeregowania stale urzędujących członków pre.
Zydiów rad narodowych w wysokości uposażenia ' zasadni-

· czego i w -granicach ustalonych stawek dodatku funkcyjnego 
· dokonuje: 

1') . Prezes Rady Ministrów w stosunku do: 
a) stale urzędujących członków prezydiów wojewódz

kich rad narodowych, 
b) przewodniczących prezydiów powiatowych rad na~

rodowych, 
2) przewodniczący prezydium ~vojewódzkiej rady narodo~ 

wej 'Ii stosunku do zastępców' przewodniczącego oraz 
sekretarzy prezydiów powiatowych rad narodowych. 
§3. Prawo do uposażenia stale urzędujących członków 

prezydiów rad narodowych w razie odwolania lub niewybra
nia po upływie kadencji regulują odrę?ne prfzepisy. 

§ 4. Uposażenie przewodniczących prezydiówwojewódz
kich rad narodowych oraz wynagrodzenie stale urzędujących 
członków prezydiów miejskich. rad narodowych ' miast nie 
,stanowiących powiatów (prezydiów dZieinicowych Fad na
r.odowych w miastach stanowiących powiaty) regulują 051-
rębIie przepisy. 
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§ 5. Przepisy rozporządzenia odnoszące się do prezy- , § -6. Traci moc rozporządzenie Rady Minfstrów " Z dnia 
30 lipca 1966 r. ' w sprawię uposażeń- stale urzędujących 
członków prezydiów rad narodowych (Dz. U. Nr 30, poz: 181). 

§ 7. Wykonanie rozporządzehiaparucza się Preźesowi, 

," piów wojewódikich rad narodowych stosuje się również do , 
prezydiów rad narodowych miast wyłączonych z woje- ' 
wództw, a przepisy odnoszące się do prezydiów powiato
wych , rad narod.owych - do .. prezydiów rad narodowych 
miast stanowiących powiaty i dzielnicowych rad narodowych 
w miastach wyłączonych z województw. ' 

Rady Ministrów i prezydiom rad narodowych. . 
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem lstycz

nia 1973 r. 

Lp. 

1. 

2. 

Prezes Rady Ministrów: P.Jaroszewicz 

Zalącżnik do rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 15 grudnia ; 1972 f., 
(poz. 355). . 

,. 
T ABELA STANOWISK I UPOSAŻĘŃ MmSIĘCZNYCH S1:ALE 'URZĘDUJĄCYCH CZŁONKOW PREZYDIOW 

RAD N.ARODOjVYCH 

Prezydia 

"wojewódzkich rad narodowych i rad 
narodowych miast wyłączonych ' z wo
jewództw 

powiatowych rad narodowych, mIeJ
skich rad narodowych miast stanowią
cych powiaty i dzielnicowych rad naro
dowych w miastach wyłączonych z wo
jewództw 

Stanowisko 

przewodniczący 

zastępca 

przęwodniczącegO 

sekretarz 

przewodniczący 

zastępca 

przewodniczącego 
sekretarz 
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Uposażenie 

zasadnicze 
zł 

, 

Dodatek funkcyjny 
w stawkach od - qo zł . 

\ 

określają odrębne przepisy 

6.500 3.400-4.000 

5~OO 1. 70().-.,-2. 300 

' 5.000 1.30()'-"-2.000 

ROZPORZĄDZENIE ,PREZ.ES.A RADY MINISTRÓW 

" ź dnia llgrud~ia 1972 r. 

. I . 
w sprawie zmiany granic miasta Bogatynia w powiecie zgorzeleckim, województwie wrocł,awskim. 

Na .podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. 
o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa 
'(Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje: ., 

§ l. Do miasta Bogatynia W powiecie zgorzeleckim wł,ą
cza się obszar osiedla Turoszów. " 

§ 2, Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l stycznia 
1973 r. 

Prezes Rady .Ministrów: p; Jaroszewicz 

357 , 

ROZJłORZĄDZENIE ,MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 27 listopada 1972 r. 

:w sprawie określenia wykroczeń, za . które . funkcjonariusze organów administracji miar upoważnieni są do nakładania 
grzywien w drodze .mandatu karnego; oraz zasad i sposobu wydawania Im upoważnień. 

Na podstawię art. 61 § 2 Koaeksu post~powania w spra
wach o wykrocienia (Dz. l) .. z 1971 r •. l'{r 12, poz. 116) oraz 
.w zwiątku z § . t pkt 11 rozporządzenia Prezesa Rady Mini
strów,., z._dnia 8 grudnia 1971' r. w sprawie nadania funkcjo
nariusz.om niekt,.(Órycb organów.,. upraw.nień do nakładania .. 
grzywien w drodze. mandatu Karnego (Dz. U. Nr 35, poz. 308) 
zarz.'ldza się,co następuj~:; 

§ 1. 1. Funkcjonariusze. Pols'kJego Komitetu Normąlizi1-
cji i Miar oraz okręgowych i obwód owych urzędów miar 

-:upoważnieni są 'do nakładania grzywien w drodze mandatu 
,karnego za wykroczenia określolle .W, art. 16 i 17 ,ustaWy 
z dnia. 17 czerwca 1966 r.o miarach narzę.dziach pómiaro~ .· 

wy ch (Dz. U. Nr23, poz. 148). 




