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Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultu ry 
i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. (poz. 297) 

REGULAMIN KRAJOWEJ RADY BIBLIOTECZNEJ 

§ 1. 1. Pracami Krajowej Rady Bibliotecznej, zwanej 
dalej "Radą", kieruje jej Przewodn iczący. 

2. Przewodniczącego Rady wybierają członkowie 
Rady ze swojego grona, bezwzględną większością gło
sów, w głosowaniu tajnym. 

§ 2. 1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący 
w miarę potrzeby. 

2. Przewodniczący Rady jest zobowiązany zwołać 
posiedzenie: 

1) co najmniej raz w roku dla rozpatrzenia sprawozda
nia z działalności Rady za ubiegły rok i omówienia 
spraw związanych z zakresem działania Rady, 

2) na wniosek co najmniej sześciu członków Rady. 

§ 3. Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji 
zwołuje Minister Kultury i Sztuki. 

§ 4. 1. Przewodniczący Rady może zapraszać na po
siedzenia przedstawicieli zainteresowanych organów, 
organizacji i instytucji oraz inne osoby zajmujące się 
omawianą problematyką. 

2. Osobom wymienionym w ust. 1 nie przysługuje 
prawo do głosowania. 

§ 5. W razie potrzeby Rada może powołać rzeczo
znawców lub zespoły do opracowania określonych za
gadnień . 

§ 6. Rada wydaje opinie w formie uchwał i zalece r'l, 
podejmowanych większością głosów. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 2 kwietnia 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. 

Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 16 paź
dziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, 
poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, 
poz. 415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, 
poz. 409 oraz z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43, poz. 272, 
Nr 54, poz. 349 i Nr 133, poz. 885) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowi
ska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 

1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 
Nr 13, poz. 61) w § 1 w pkt 115 skreśla się wyrazy 
,,- z wyjątkiem występującego w w ojewództw ach: 
krośnieńskim, przemyskim i suw alskim" . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa: J. Szyszko 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 6 kwietnia 1998 r. 

w sprawie określenia listy odpadów, których przywożenię z zagranicy nie wymaga zezwolenia 
Głównego Inspektora Ochrony Srodowiska. 

Na podstawie art. 43 ust. 9 ustawy z dnia 27 czerw
ca 1997 r. o odpadach (Dz. U. Nr 96, poz. 592) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Ustala się listę odpadów, których przywożenie 
z zagranicy nie wymaga zezwolenia Głównego Inspek
tora Ochrony Środowiska, stanowiącą załącznik do 
rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa: J . Szyszko 


