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IV; Referaty urzędów miejskich, urzędów miast i gmin 
oraz biur urzędów gmin obejmujących swoim zasię
giem działania do 20 tys. mieszkańcóW: 

1. referat gospodarki terenowej i komunikacji , 

2. referat kultury. kuJ.tury fizycznej i turystyki 

3; referat spvłeczno-administracyjny i ogólny 

, 93 

4. referat planowania, budżetu i llodatków 
5. referat rolnictwa, gospodarki. żywnościowej, leśnictwa, 

handlu i usług, 
a ponadto w urzędach miejskich oraz w urzędach miast 
i gmin: ' . 

6. referat oświaty i wychowania . 
7. , urząd stanu cywilnego. 

\ 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 16 czerwca 1979 f. 

/ 

w sprawie zmiany nazwy WyźszejSzkoly Wychowania Fizycznego w Katowicach. 

Na podstawie ,art. 2, ust. , 1 'ustawy z dnia 5 listopada 
1958 r. o szkoinictwie wyższym (Dz. U. z 1973 r. Nr 32, 
p~z. 191) zarządza się, co następuje: 

§ L Zmienia się nazwę Wy7..5Zej Szkoły Wychowania 
, Fizycznego w Katowicach na Akademię Wychowania Fi

zycznego w Katowicach. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie' z dniem 1 paź
dziernika 1979 'r. 

Prezes Rady Ministrów: W z. J. Szydlak 

/ 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 19 czerwca 1979 r. 

w sprawie zasad wprowadzania doplat do cen biletów wstępu do obiektów zabytkowych i muzeów oraz usług " "_ 
hotelarskich i turystycznych. 

Na ,podstawie art. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 1979 r. 
-o terenowych ' fundusza~h. odnowy zabytków (Dz. 'U. Nr 8, 
poz. 46) zarządza się, co następuje: 

§ l. 1. Rady narodowe stopnia wojewódzkiego, które 
utworzyły terenowe funchtszeodnowy. zabytków, mogą 
wprowadzićdoplaty do cen biletów wstępu do obiektów 
zabytkowych i muzeów oraz usług hotelarskich i turystycz
nych. 

2. Wprowadzenie dopłat, o których mowa w ust. 1, na 
rzecz miejskich funduszów odnowy zabytków może nastą
pić na wniosek właściwej miejskiej rady narodowej. 

3. W razie utworzenia wojewódzkiEgo i miejskiego fun
duszu odnowy zabytków dopłaty mogą być pobierane tylko 
na jeden fundusz. 

,§' 2. L Dopłata do cen biletów wstępu do obiektów za.,. 
bytkowych lub muzeów może być ustalona w granicach 
1~5 zł od osoby, przy czym nie może przekraczać 50'1, ce
ny biletu. 

2. Dopłata do cen noclegowych usług hotelarskich i tu
rYstycznych może być ustalona w wysokości 2--10 zł dzien
nie od osoby w zależności od kategorii hotelu lub urządze
nia tury5lycznego. 

3. Zwalnia się od dopłat: 

1) młodzież szkolną i studentów, 

, 2) emerytów i rencistów, 

3), inwalidów i osobę towarzy.szącą, 

4) żołnierzy odbywających czynną służbę wojs;kową, 

5) osoby korzystające z hoteli na koszt, jednostek gospo
darki uspołecznionej. 

4. Nie pobiera się dopłat w muzeach martyrologii, w 
muzeach j ,obięktach zabytkowych , w dni wolne od opłat, 
a także za qsługiświadczone p~zez hotele r9botnicze. 

§ 3. 1. Dopłaty, o których mowa w § 1, pobierane są 
wraz z cenami biletów i świadczonych usług. 

2. Pobierane dopłaty przelewa się na właściwy 'fundusz 
odnowy zabytków. . ' 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie i dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: w z. M. Jagielski 


