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262
USTAWA
z dnia 2 lutego 1996 r.

o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

Art. 1. W ustawie z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz.
428, z 1994 r. Nr 76, poz. 344 oraz z 1995 r. Nr 124, poz.
601) wprowadza się następujące zmiany:

dzonych przez komisję rewizyjną w sprawie absolutorium oraz o udzielonych zamówieniach
publicznych,";

2) wart. 19 w ust. 2

1) wart. 13 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

skreśla się

Art. 2. Ustawa wchodzi w

,,4) wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy gmin informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, o wnioskach sporzą-

od dnia

wyrazy "pkt 1-6".

życie

po

upływie

14 dni

ogłoszenia .

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A.

Kwaśniewski

263
KONWENCJA
o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk,
sporządzona

w Bernie dnia 19

września

1979 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
podaje do powszechnej
W dniu 19 września 1979 r. została
ny europejskiej oraz ich siedlisk.
się

Po zapoznaniu
-

konwencja

z powyższą

została

sporządzona

konwencją,

uznana za

wiadomości:

w Bernie Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fau-

w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

oświadczam, że:

słuszną,

Rzeczpospolita Polska ratyfikuje konwencję, zgłaszając jednocześnie
I, II i III o treści zamieszczonej w oddzielnym piśmie . *

zastrzeżenia

w trybie art. 22 ust. 1 do

załączników

-

konwencja ze

zgłoszonymi zastrzeżeniami będzie

Na dowód czego wydany

został

niezmiennie zachowywana.

akt niniejszy, opatrzony

pieczęcią

Rzeczypospolitej Polskiej .

Dano w Warszawie dnia 12 lipca 1995 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L.

Wafęsa

L.s.
Minister Spraw Zagranicznych: W Bartoszewski

* Zastrzeżenia zgłoszone w
" 1.

trybie art. 22 ust. 1 konwencji do

załączników

I, II i III:

Następujące gatunki flory wymienione w załączniku I, jako ściśle chronione, nie są w Polsce zagrożone, nie będą
zatem objęte ochroną:
Marsilea quadrifolia, Botrychium simplex Hitch., Ophioglossum polyphyllum A. Braun, Caldesia parnassifolia (L)
Parl., Luronium natans (L) Raf., Ligularia sibirica (L) Cass., Najas flexili (Wild) Rost., Thesium ebracteatm Hayne,
Saxifraga hirculuc L., Lindernia procumbens (Krocker), Angelica palustris (Besser), Drepanocladus vernicosus
(Mitt.), Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam, OC), Dichelyma capillaceum (With .), Pyramidula tetragona (Brid.), Meesia longiseta Hedw., Orthotrichum rogeri Brid.

2. Z gatunków fauny wymienionych w załączniku II, jako
statusem ochrony niż przewidziany w konwencji.
3. Z gatunków fauny wymienionych w
i nie będzie objęty ochroną · "

załączniku

ściśle

chronione, Canis lupus

będzie objęty

w Polsce innym

III, Leucapius delineatus nie jest w Polsce gatunkiem

(Tekst konwencji stanowi zafącznik do niniejszego numeru)

zagrożonym

