
Monitor Polski Nr 63 - 702. Poz. 339, 340 i 341 

§ 1. 1. Ust!ila się ramowe wytyczne do przeprowadzania 
wojewódzkich analiz sytuacji gospodarczej i wykonania 
planu. 

2. Ramowe wytyczne, o których mowa w ust. 1, stano
wią odrębne wydawnictwo Komisji Planowania przy Radzie 
Ministrów. -

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszen i a. 

Przewodniczący Komisji Planowania przy Rad .: ie Ministrów: 
S. Jędrychowski 

Minister Finansów: J. Albrecht 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA S.PRA W WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 15 listopada 1965 r. 

zmieniające zarządzenie w spraw:ie . ustalenia wzorcowego ·statutu ochotniczej straży pożarnej w zakładzie pracy. 

Na podstawie art. 10 ~stawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. 
6 ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 20, poz. 120) zarzą
dza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 
~1 lipca 1962 r. w sprawie ustalenia wzorcowego statutu 
ochotpiczej straży pożarnej .w .zakładzie pracy (Monitor Pol-
1I'ki Nr' 65, poz. 305) wprowadza się następującą zmianę: 

§ l otrzymuje brzmienie: 

,,§ 1. 1. Ustala się wzorcowy ,statut ochotniczej straży 

pożarnej w zakładzie pracy posiadającej osobo
;.... wość prawną, stanowiący załącznik do zarzą-, 

dzenia. 
2. Do ochotniczej straży pożarnej w zakładzie pra

GY nie posiadającej osobowości prawnej stosu
je się wzorcowy statut określony w ust. 1 z na
stępującymi zmianami: 
l) w § ·1 wyraz "zarejestrowanym" zastępuje się 

wyrazem "zwykłym"; 
2) w § 7 ust. 4 wyrazy "należące do" zastępuje 

się wyrazami "będące w użytkowaniu"; 
3) w § 13: 

a) w ust. 1 wyraz "budżetu" zastępuje się 
wyrazami "planu pracy", 

b) w ust. 2 skreśla si ę pkt 3; 
4) w § 15 ust. 3 skreśla się wyrazy "oraz komi

sji rewizyjnej"; 
5) W § 16 ust. 1: 

a) w pkt l skreśla się wyrazy ' "ora:a- komi
sji rewizyjnej", 

b) w pkt 2 skreśla się wyrazy "i budżetuf' , . 
c) w pkt 3 skreśla się wyrazy ;,i komisji 

rewizyjnej" , 
d) pkt 5 skreśla się; 

6)w§17: 
a) w ust. 2 wyrazy .. naczelnika Straży, SP.

kretarza i skarbnika" zastępuje się wy
razami "naczelnika Straży i s2kretarza ", 

b) w ust. 4 skreśla się wyrazy "oraz sekre
tarza i skarbnika", 

. c) w ust. 7 skreśla się wyrazy "i inwenta~ 

rza Straży"; 

7) w tytule rozdziału IV skre śla się w '-! ra ;:y 
.. i fundusze"; 

8) w § 24 dodaje się ust. 4 w brzm ip.niu: 
,,4. Wyposażenie techniczne Straży je st wła-

snością zak ł adu . "; . 
9) § 29 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 29. W razie zatwierdzenia uchw .=,łv o roz
wiązaniu Str,aży - likwidację prze
prowadza wła "c : wy organ zakładu."; 

10) skreśla się § 2, § 11 pkt 4, § 18 pkt 10, §§ 20, 
23, 26 i 27." 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem o ;j łoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych : M. Moczar 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA 

z dnia 4 listopada. 1965 r. 

w· sprawie ustalenia rejonów, w których dopuszczone jest w 1966 r. sztuczne zakażanie żyta sporyszem. 

Na podstawie art: 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 
1961 r. o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkod
nikami i chwastami (Dz. U. Nr 10, poz. 55) oraz § 2 pkt 3 
rozporządzenia Ministrów Rolnictwa i Zdrowia z dnia 9 mar
ca 1960 r. w sprawie ochrony żyta przed zakażeniem spory
szem (Dz. U. Nr 17, poz. 99) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Sztuczne zaka'żanie żyta spory szem na warunkach 
określonych w § ~ pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministrów Rol
nictwa i Zdrowia z dnia 9 marca 1960r. w sprawie ochrony 
żyta przed zakażeniem sporyszem (Dz. U. Nr 17, poz. 99) 
dozwolone jest w 1966 r. jedynie na terenie: 

a) powiatów: kolskiego, ostrowskiego i wolsztyńskiego 
województwa poznańskiego, 

b) powia tów: bytowskieg o, kosza Iińskiego , sła wieńsk.ie.-
go i słupskiego województwa kosza lińskiego. . 

c) powiatów: goleniowskiego, łobeskiego, nowog ardzkie-
go, stargardzk iego szczecińskiego wojewói:1ztwa 
szczec ińskieg o. 

§ '2. Zarządzenie . wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa: w z. S. Gucwa 


