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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 

356 

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). 




