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2. Zespół redakcyjny Dziennika składa Się z czte
rech osób wyznaczonych po dwie przez Ministra Spra
wiedliwości i Generalnego Prokuratora Rzeczypospolitej; 

§ 4. Akty ogłaszane w Dzienniku są grupowane na-
.. tępująco: 

w dziale I - akty Ministerstwa Sprawiedliwości, 
w dziale II - akty Generalnej Prokuratury. 

§ 5. Administrację Dziennika prowadzi Państwowe 
' Przedsiębiorstwo Wydawnictw Prawniczych. 

§ 6. Wydatki związane z wydawaniem Dziennika 
objęte są budżetem centralnym w' części Ministerstwa 
Sprawiedliwości. 

§ 7. ,Na każdym numerze Dziennika oznacza się dzień 
jego wydania, który jest d,niem prawneqo ogłoszenia 

aktów' zamieszczonych w tym numerze. 

§ 8. Dziennik ukazuje się w miarę potrzeby, nie ' 
rzadziej niż raz w miesiącu. 

§ 9: Znosi się Dziennik Uł"zędowy Ministerstwa 
Sprawiedliwości 

§ 10: 1. Z dniem rozpoczęda wydawania Dziennika 
należy ograniczyć odrębne rozsyłanie powielanych aktów 
Ministerstwa Sp'rawiedliwości i Generalnej Prokuratury 
do spraw tajnych, poufnych i ,wyjątkowo pilnych. 

2. Zespół redakcyjny Dziennika obowiązany jest 
ściśle przestrzegać przepisów §§ 3 i 4 uchwały Nr 22 Pre- , 
zydium Rządu, powołanej na wstępie niniejszego zarzą
dzenia. 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady ~inistFów: J. CyrankIewIcz 
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ZARZĄDZENIE Nr 163 PREZESA RAD" MINISTRÓW 

z dnia 10 lipca 19;>2 r. 

w sprawi'e nadania niektÓrym organom władzy uprawnień do nakładania ściągania grzywien w drodze mandatu 
karnego. 

Na podstawie art. 32 ust. ,3 ustawy z dnia 15 grudnia 
1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym (Dz. U. 
R. P. Nr 66, poz. 454) zarządza się, -co 'następuje: 

§ 1. Do nakładania i ściągania grzywien w drodze 
mandatu karnego uprawnione są w zakresie ich właści
wości: 

q, organa kontroli ruchu na drogach publicznych (kon
trolerzy) ,w ,prezydiach wojewódzkich rad narodo
wych (Rad Narodowych m. st. Warszawy i m. Łodzi), ' 

~) organa służhy drogowej wojewódzkich zarządów dróg 
publicznych i rejonów eksploatacji dróg publicznych. ' 
§ 2. 1. Organa, o których mowa w § l, mogą riakłiidać ': 

i ściągać grzywny tylko na podstawie ImIennego upo-
ważnienia i' jedynie za czyny, oznac:z;one w upoważnieniu. 

2. U~oważnienie wydaje: 
1) organom, wymienionym w § 1 pkt 1 - prezydium 

wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m. ' 
st. Warszawy i m. Łodzi), 

2) organom, wy?nienionym w § 1 pkt 2 - prezydium 
wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m: 
st. Warszawy i m. Łodzi} na wniosek wojewódzkiego 
zarządu dróg publicznych. 

§ 3. ' Zarządzenie wcho'dzi Vi żyCie z dniem o'gło
sżenia z mocą od dnia 1 kwietnia '1952 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

, 945 

ZARZĄDZENIE :Nr 165 PąEZESARADY MINISTRÓW 

z dnia 12 lipca 1952 r. 

w sprawie upoważnienia Komitetu Organiz.acyjnego ,Zlotu Młodych' Przodowników-BtidownłCzycli Polśk~ Ludowej 
do udzielania zamówień osobom nie wymienionym w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z cJnia' 19 lutego 1949 r. 
w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państw,a , samorządu oraz niektórych ' kategorii o !j.ób pr.awnych, do 
zwalniania od obowiązku ' zabezpieczania umów i do udzielania zalicżek oraz w spril\vie sposobu 'udzie!artia 

zamówień w ' trybie b~zpr~etargowym. ,' .' ,' 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 18 listopada 
1948 r. o dostawach, robotach i usługach~a rzecz Skarbu_ 
Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii 'osób praw
nych (Dz. U. R. P. Nr 63, poz., 494) oraz ,§§ 12, 52, 57 l).st. 2 
i 53 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia '19 lute
go 1949 r. w sprawie dostaw, 'robót i usług na rzecz Skar
bu PC',ństwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób 
prawnych (Dz. U. R. P. z 1949 r. Nr 12, poz. 73 i Nr 58, 
poz. 448 oraz z 1952 r. Nr 19, poz. 116) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Powołane w niniejszym zarządzeniu: 
1) paragrafy bez bliżśzego określenia oznaczają para

g:afy ninie jszego zarządzenia; 
2) paragrafy z dodaniem słowa ,;rozporządzenia" ozna

'CZają paragrafy rozporządzenia Rady-Ministrów Z' dnia 

~. 
19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, 'robót i usług na 
rzecz Skarbu Pa.ństwa, samorządu oraz n iek tóry-::h 
kategorii osób prawnych (Dz. U. R. P. z 1949 r. Nr 12, 
poz. 73 i Nr 58, poz. 448 oraz z 1952 L Nr 19,_poz: ' 
11 6) . : . 
§ 2. Upoważnia się Komitet O rga nizacyjny Zlo tu Mło

dych Przodowników-Budowniczych Polski Ludowej , zwa
ny dalej "Komitetem", na przeciąg czasu do dnia 20 lipca 
1952 r.: ' 

,1) do udzielania osobom nie wymienionym w § 8 -roz
porządzenia zamówień - bez potrzeby, uzyskiwania 
stwierdzenia odmowy przyjęcia zamówień przez jed
nostki do tego uprawnione" - a to w zakresie dostaw, 
robót i usług .:.- do wysokości zł 15.000; w zakresie 
robót budowlanych -:- do wysok()ści zł 60.000; w za-




