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3, Minister Oświaty i Wychowania, po zasięgnilo(ciu 

opinii organów prowadzących szkoły i inne placówki, 
ustali - wzory dokumentów o utworzeniu, przekształceniu 
lub likwidacji szkół i placówek oraz Zbiorczych zakładów 
szkoln ych. 

§ 7, Właściwi mi~istr9wie (kierownicy urzędów cen~ 
tralnycill zapewnią warunki i środki do realizacji zadań 
okre'Śf o n yr:h w rozporządzeniu. ' 

§ 8. 1. Szkoły przyzakładowe i inne placówki pro
wadzo ne przez zakłady pracy podległe organom Innym 
niż wymi enione w § 1 ust 1 pkt 6, utrzymywane w za
kresie okre~lonym w odrębnych przepisach przez te za
kł,ady i terenowe organy administracji panstwowej, dZi a
łają w systemie rad narodowych i ma do I)ich zastoso
Wanie przepis art 3 pkt 3 lit a) Karty Nauczyciela. 

2. Przepisy rozporządzenia nie nal lIszają dotychcza
sowych uprawniell organizacji społecznych i innych, wy
mienionych wart. 39 ustawy, do prowadzenia i utrzy
mywania szkół. i innych placówek w trybie i na zasadach 
wynikaj!\ cy~h z przepisów tego artykułu. 

3, S'tkoly podstawowe przy zakładach poprawczych 
i schrorliskoch dla nieletnicb, utrzymywane przez Ministra 
Sprawiedliwości, .działają w systemie [(id narorlowych 
i ma do nich zastosowanie przepis Katty _ Nauczyciela, 
o~tórym mowa w ust. 1. 

I 

§ 9, -W - uchwale nr 394· Rady Minist iów z dnia 
13 grudnia 1962 r. w sprawie zasad finansowania szkół 

zawodowych przyzakładow y ch (Monitur Pol:;ki Nr 88, 
poz. 412) wprowadza się n a stG Pujące zmiany : 

l) w § 3 skreśla się wyrazy: "Przemysłu Ciężkiego, 
Przemysłu Chemicznego", 

2) w § 4 skreśla się wyrazy: ,,,Ministerstwa Przemysłu 

Ciężkiego, Mjnisterstwa Przemysłu Chemicznego", 
3) użyte w § 2 i ' 4 w różnych przypadkach wyrazy: , 

"organy __ administracji szkolnej prezydiów właściwych 
rad narodowych" zast ępuje się użytymi w odpowied
nich przypadkach wyrazami: "te renowe organy admi
nistrac ji panstwowej o właściwości szczególnej do 
spraw, oświaty i wychowania stopnia wojewódzkiego", 

4) w§ 8 wyrazy: ,,,prezydiom właści wych rad nal , ,do
wych" zastępuje się wyrazami: "terenowym organom 
administracji panstwowej". 

§ _ 10, Tracą moc: 

l) rozpo rządzenie Rady Ministrów z dnia 30 IiPCg 1976 r. 
w sprawie określenia szkół i innych placówek oświa
towo-wychowawczych prowadzon'ych poza resortem 
oświaty i wychowania oraz nadzoru pedagogicznego 
nad nimi (Dz. U.Nr 29, pozo 171 i z 1981 r. Nr 3, 
pozo 14), 

2) uchwała nr i83 Rady -Ministrów z dnia 23 l,ipca 
1973 L W spr awie zasad gospodarowania osobowym 
funduszem płac w dziale oświaty i wychowania. 

§ 11: Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: w z. Z. M~ssfte;' 
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ROZPORZĄDZENIE R-\DY MINISTRÓW 

z dnia 5 września 1985 r. 

rmlenialilce rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne I użytkowe. 

Na podstaWIe art. 13 ust 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1974 -r. -Prawo lokalowe (Dz. U. z 1983 r. Nr 11, poz. 55) 
zarzą<r za się, co następuje: ---

lokale mieszkalne i użytkowe (Dz. U. Nr 38, poz. \74). 
wyrazy: "od dnia l października 1985 r."- . zast~puje sili 
wyrazami: "od dnia 1 styocznia 1986 r." _" 

§ 2. Rozpo_rządzenie wchodzi w_ życie z dniem ogł<J4 
§ l. W tabeli czynszów za lokale mieszkalne, stano- -

wiącej załącznik nr . l do fO'lpocządzenia Rady Ministrów , szenia. 
I: dJ1ia 27 czerwca 1983 r. w sprawie czynszów najmu za Prezes Rady _Ministrów: w z. Z. Messner 
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ROZPORZĄDZENIE MłNl,STROW SPR ~ W WEWNĘTRZNYCH I SPRAW ZAGRANICZNYCH 

r.dnia 16 sierpnia 't985 L 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad l trybu postępowania oraz właściwości organów w sprawach 
paszportowych. 

Na podstawie art. 2 ust. 1. art. 3, art. 15 usL 3 i art. 29 
ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o paszportach (Dz. U. 
z 19(j7 L Nr t7, poz. 8L i , r971 r. Nr 28, poz. 261, z 1983 T. 
Nr 66, poz. 298 i z 1984 L Nr 31, poz. 172) ~drządza się, 

co n astępu je: 

§ ł. W rozporządzeniu Minist rów Spraw Wewnętrz
nych i Spraw Zagranii:znvch z ' onia 21 maja 1976 L W 

sprawie zasad i . trybU postępowania oraz właściwości 

organów w sprawach paszportowych (Dz. U. Nr 20, 
poz. 129) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w zdaniu pierwszym po wyrazach: .,Na podstawie 
art. 2 ust. l" dodaje się przecinek oraz wyrazy: "art. 3. 
art. tS ust. 3"; 

2) w § l: 

al w ust. 1 wyrazy: "komendy wojewódzkie Milicji 


