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hl umieszczanie tahlic, napisów i innych znaków, z wy
jątkiem tablic i znaków związanych z ochroną t·emnu, 

i} wznoszenie budowli oraz zakładauie lub budowa u·r:zą
rlleil kQ.ffiun.ikacyjnyc.h ' i innych urząd:zell technicz
nych, 

j) przebywJnie na teren'e rezerWi:tu poza HlleJscami wy
znaczonymi przez konserwatora przyrody. 

4. Zan:.ąd:"enie wchod""i w życie. ~ dniem ogłoszenia. 

Minister Leśnit:twa l Przemysłu Drzewnego: J. D'1b - Kocioł 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA LESNICTWA l PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 

z dnia t lutego 1960 r. 

w sprawie uznania za·- rezerwat .przyrody. 

Nil podstawie art 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. 
u ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, 

to nast'~puje: 
1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą · "Ostręż

nik" ob"ziH lasu o powienchnl 3,8.') ha w Les.nictwie C:at.a
cbowa Nadleśnictwa Państwowego Złot.y Potok, stanowiący 

pododd7.ia.ł "e" w oddziil.łe lasu 104, według oznaczeń przyj/:;- . 
tyrb w pl,mie ur2ądz~nia gnspodarstwa leśnego na okres lat 
1947- 1957, położony w gJOmad1lle Janó.w, w powiecie czę-

· ,tochowskim województwa katowickiego. G.ranice rezerwatu 
zostały m,n<lcz.one na mapie, rezerwatu w skali 1: 20.000, sta
Jlowii1cej załąćznlk do odpowiedniej pozycji rejestru tworów 

· przyrvdy poddi.1nych pod ochronę. 
2. Rez.erwat tworzy s.ię w c€lu zachowania :!te względów 

Jlaul.tJwych i dydaktycZlwch fragmentu lasu bukowC9Q po
f:hod~eHia naturalnego przy dawnym zanlCzysku. 

3. Nu obsz.at'7te rezerwatu zabronione s.ą: 

il,.~ el~s.ploatacja kamienia, 
ki) · w}'cłmmie drzew i po.bieran)e użytków drzewnych, 

z wyjątkiem przyp.adków uzasadni~nych p otrzeh« mi 
90~}Judarstwa. rezeiwatowe!lo, któJycb zakl'es okJesJi 

specjalnie w tym celu opriJ('owany plan gospodarczy, 
p~dłe9ający zatwierdzeniu przez Naczelnego Konser
watma Przyrody, 

cJ zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich rzęści, 
d) pon:skiwanie ś.ciółki leśnej i pasilRie zwierząt gospo

dilrskich, 
ej lłlszc7if'nie lub uszkadzanie skał głazów oraz drzew 

i innych ·roś Hn, 
f) p.oJovJi<l·nte, chwytanie, pło~zenie zabijanie dziko ży-

.rących zwterząt, 

fl) :i!a.n~eezyS2czanie terenu i wżnteca·nie ognia, 
h) umieszczanie tablic. napisów i innych znaków, z wy

jątkiem tablic i ~Raków ZWiąZillly{'h z oduouą. teH~IlU, 

i-) wznoszenie budo'Ą'li 0 .. \11: zak~ad",nie lub budowa urzą
dzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicz
nydl, 

j) przebywani.e na terenie Felerwatu poza miejscami wy
ZBilCZI;l.JJyml przez konserw·afora. pnyrorly. 

4. Zarządzenie w c}l.orlz i w życie z dn.iem ogłoszenia. 

Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego: J. Dqb-Kociof 
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ZARZĄDZENIE. M1NISTRA LESN1CTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 

z. dnia 29 lutego 1960 r. 

w sprilwk! usłałel!ia kiłt~&rii pracowników tereRo,,'yclt pań stwowe,ł admłDistr~cłi leśnej i rolae" klólym. pnysługują 
1tpr.awnieltia sbażnik&w l.owieckkb. · 

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 
'~9 I , o hodowli, ochmn;e zwferzą~ łownych i prawie ło-

· wieckim ID z, U. Nr 36, pDZ. 226) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Up.Hlwnienia. slra.ż:llików łowieckich pnysługuj.) na
'It~p\l:.iącym placowuikom terenowym: 

)) państwowej. a.dministracji leśnej: nadleśniczym, adiunk
tom }eśllym, leś lJ:łcaym , pooiewiczyru i gajowym; 

2). państwowej łldrnini strarji rolnej: kierowni.kQID kluczy 
i gospodarstw rolnych I ·ich zastc:pcom, kierownlkcnli1, 
g.ospodarstw rybackich i ichtiologom,. kierownikom sta.d
ni.n państwowych i ich zastt}pcotn, dyre.ktorom "tacii bo
dowii roś.lin, kiemwnikom gospodarstw stacji hodowli 
foŚJin. 

~ 2. Zan.ąd:z.enie w·chodzi \.II życie z dnie·In ogloszenia, 
i 

Minister Leśnictwa i Przemystu Drzewnego: J, D(~-KociQł 
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ZARlĄDUNlE MINISTRÓW ZDROWIA, SPRAW WHVNĘTRZNY'CH O.AZ· OBRONY NARODOWEJ 

z .dnia 25 marca 1960 1". 

W sprawie łelminów i · trybu wzajemm'go przekazywania przez poradnie . przeciwgnłźlicze i komisje pObo(ewe 
wyka:.tew JBęiic~ym dlolyeh n·a §rtll:Ucę 9J!drowieit~0w pe prze-bytej gruźłicy. 

Na ped'stawie § 4 ust. 3 uchwały nr 68 Rady Ministrów 
Z .dni.a 22 kwietnia 1959< r. w sprawie ' ptanowego zwakzania 

. fJmiticy tMon.itm Folski Nr 40-, -poz. 180) zarządza się, co na
stępuje; 

§ L f. Powiatowe (miejskie, dzielnicowe) poradnie prze
ciwgFUźlicze w terminie do dnia 25 kwietnia każdego roku, 
przesyłają właściwym nll.eJscowo powi.atm\\yrn (miejskim, 
dzielnicowym) komisjom ptlWIOwym imienne wykazy rnęź-



Monitor Polski Nr 29 296 - Poz. 140,. i 14t' , .... 

czyzn chorych na gruźlicę oraz ozdrowieńców po przebytej 
gr~żlicy. 

: 2. vyykazy, o których mowa w ust. l, powinny obej
mować następujące dane dotyczące mężczyzn, którzy zostali 
zarejestrowani w poradni w okresie do dnia 30 marca da
nego roku i w tymże roku kalendarzowym kończą 20, 21, 
22 lub 23 lata: . 

l) imię i nazwisko oraz imię ojca, 
' 2) d',ltę urodzenia, ' 
3) miejsce zamieszkania. 

§ 2. Powiatowe {miejskie, dzielnicowe) komisje poboro
we ' przekazują do właściwych miejscowo powiatowych 

(miejskich, dzielnicowych) poradni przeciwgruźliczych wy~ ' 
kazy osób, u których w czasie poboru stwierdzono gruźlicę. 

§ 3. Wykazy, o których mowa w §§ l i 2, 'przesyła się 
z zachowaniem poufności za pośrednictwem właściwych d6 
spraw wewnętrznych organów prezydiów powiatowych (miej
skich w miastach stanowiących powiaty miejskie, a w mill
stach wyłączonych z województw - dzielnicowych) ta.d. -na
rodowych. 

' § 4. Za.rządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Żdrowia: R. Barafrski 
Minister Spraw Wewnętrznych: W. Wicha 
Minister Obrony Narodowej: M. Spychalski 
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ÓKÓLNIK MINISTRA FINANSÓW , 

z dnia 21 marca '1960 r. 

w sprawie dokonywania, zmian w inwestycjach zdecentralizowanych w roku 1960. 

\V związku z wysuwanymi wątpliwościami na tle stoso
wania zarządzenia Ministra FinansóW z dnia 17 grudnia 
1959 r. w sprawie trybu i kontroli finansowania inwestycji 
zdecentralizowanych w 1960 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr l, 
poz. 2 i Nr 19, poz. 95), zwanego dalej "zarządzeniem'", wy
jaśnia się, co następuje: 

1. Wykorzystywanie Iezerw resortowych na inwestycje 
l zdecentralizowane. 

Wykorzystanie środków budżetowych objętych dzia
łem 14 § 15 w poszczególnych częściacll ' budżetiI centralne-

"' go nastąpić może po przeniesieniu kredytów do właściwej 

podziałki klasyfikacji budżetowej w trybie określonym prze
pisami o wykonywaniu'1mdżetu Państwa: Jednocześnie z prze
niesieniem kredytów resort powinien dokonać odpowiednie
go zwiększenia właściwej jednostce wysoko.ści nakł'adów na 
inwestycje zdecentralizowane z wyodrębnieniem ' ewentual
nych nakładów na roboty budowlano-montażowe. 

Przeniesienie środków, 'o których mowa, mOże nastąpić 
wyląc'znie na rzeCz' jednostek. budżetu centralnego z wył'lcze
:niem przedsiębiorstw. 

Przeniesienie śrp,qków rezerwowych na rzecz jednostek 
terenowych następuje po uprzednim zmniejszeniu limitu na
kładów na inwestycje zdecentralizowane budżetu centralne
go i zwiększeniu limitu l1akładów danego województwa. 

Następuje ono w drodze przeniesienia odpowiednich kre
dylów budżetowych z właściwej części mi część "Środki wy
równawcze'", a' następnie w drodze odpowiedniego przelewu 
dotacji wyrównawczej dla właściwego województwa. , 

Wspomniane powyżej zmiany w limitach nakładów na 
inwestycje zde,centralizowane dokonywane są przez właści
wych ministrów z'a zgodą zainteresowanych prezydiów woje
wódzkich rad narodowych, w porożumiehiu z Ministrem Fi
nansów, a związane z tym przeniesienie środków rezerwo
wych ~- przez Ministra Finansów na wnio'sek właści wego 
m·inistra. ' 

O dok.onanym przeniesieniu kredytów na rzecz prezy
cliów rad narOdowych i zwiększeniu limitu nakładów na in
westycje zdecentralizowane resorty powinny powiadomić 

' centralę Narodowego Banku Polskiego 'oraz prezydia właści-' 
wych wojewódzkich rad narodowych. 

O przydziale dodatkowego limitu nakładów dla jedno
stek inWestujących w ramach dodatkowych środków wła-

śc iwe organy prezydiów rad narodowych zawiadamiają od
dział wojewódzki Narodowego Banku Polskiego oraz właści
wy oddział banku finansującego dane inwestycje. 

2. Zmiany w planach inwestycji zdecentralizowanych 
w razie przejścia przedsiębiorstw z planu centralnego de 

planów terenowych. 

W razie przekazania w ciągu roku przedsiębiorstw obję
tych planem centralnym do planu terenowego wraz z przed
siębiorstwem podlegają przekazaniu nakłady w wysokości 

ustalonej przez właściwego ministra w porozumieniu z Mi
nistrem Finansów. W związku z tym ulega odpowiednitemlł 

zmniejszeniu limit na inwestycje zdecentralizowane w planie 
centralnym (§ 1 ust. 1 pkt l zarządzenia), a zwiększeniu li .. 
mit ' , nakładów na inwestycje ' zdecentralizowane przedsię

biorstw we właściwych województwach (§ 7 ust. 1 pkt 3 ztt
rządzenia). 

, O dokonanych zmianach należy zawiadomić centrar~ Na
rodowego ' Banku "Polskiego oraz prezydia właściwych woje~ 
wódzkich rad naIOdowych. 

,3. Realizacja i finansowanie inwestycji z ~adwytek 
budźetowych z lat ubiegłych" z dodatkowych kredytów 

budżeto'\vych, ze środków funduszu gromadzkiego, 
z czynów społecznych itp. 

Nakłady inwestycyjne finansowane z nadwyżek budźe· , 

towych z lat ubiegłych, z dodatkowych kredytów budżet6~ 
wych, ze środków funduszu gromad7.kiego, a także ze świad
czeń społecznych (np. w formie zbiórek ulicznych, skład'e~ 
spoleczcllstwa, wpłat w gotówce równowartości świa4czeń 
w zamian za obowiązkowe luh zadeklarowane dobrowolnie 
świadczenia w naturze) mogą być dokonywane tylko w ra- I 

mach przyznanego jednostce limitu nakładów. 

Równocześnie wyjaśnia się, iż przepis zawarty w § t&
ust. 1 "Pkt 3 zarządzenia o możliwoki przekroczenia przyzna
nego limitu nakł~dów o środki pochodzące ze świadczeń :lud
ności w naturze (materiały, robocizna, transport itp .) naleź.y 
rozumieć w ten sposób, że chodzi tu o te środki ludnośd 

w naturze, które nie zostały uwzględnione przy ustalaniu 
planu na 1960 r. 

Minister Finansów: w z. J. Trendota 
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