
Monit'OT Polski Nr 17 18'5 Poz. 109:i H0 

109 

UCHW AtA Nr 83 RADY MINISTROW 

. , z dnia 1,7 maja 1975 r .. 

zmłeniajilca ucbwałę w spr-awle orgaui'zacjl skupu zwierząt rzeźny<:h pr-oduk·t6w ,zwieu:ęcych 'oraz cen stosow.anych 
w tym skupie. 

Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

§ 1. W § 17 uchwały nr 96 Rady Ministrów .z dnia 
7 kwi·etnia 197.2 r.. w spraw ie organizacji !łkupu zw.ier.ząt 

rzeźnych i produk tów zwierzęcych oraz cen stosowanych 
w tym skupie (Monitor Polski z 1972 r. Nr 25, poz. 138 
i Nr 45, poz. 242, z 1973 r. Nr 21, poz. 124, Nr 27, poz. 167 
i Nr 38, po z, 230 oraz z 1974 r. Nr 4, poz. 25 i Nr 29, 
poz. 174) ust. 3 otrzymuje nastę pujące brzmienie: 

,,3. W ro lniczych zakładach doświadcza .lny ch Polskiej 
Akademii Nauk, szkół wyźszych podległych Ministro
wi Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Technik i, w ,pań
stwowych przedsiębiorstwach r·olrrych p.odległy,ch Mi-

ni-strowi Sprawiedliwości oraz w jednostkach prowa
dzących gospodMkę wino-hodowlaną podleg·ły.ch Mi.ni
stromObron-y Narodowej i Spraw Wewnętrznych, ja:k 
ró wnież w pomocniczych gospodaTstwach rolnych pro
wadzonych przy jednostkach resortu .zdrowia i opieki 
społecznej może być tworzony fundusz premiowy w 
celu popierania rozwoju produkcji ,trzody chlewnej w 
tr ybi e i na zasada.ch określonych w usl. 1 i 2." 

§ 2. Uchwała wchodzi w źycie z dniem ogłosze nia 
z mocą od dnia 1 stycznia 1975 r. 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 
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UCHW AtA Nr 90 RADY MINISTRÓW 

z dnia 30 maja 1975 r. 

w . sprawie określenia. zadań i uprawnień należących do naczelników powiatów, któr-e przejmują wojewodowie. 

W związku z wprowadzeniem dwus topniowej organi
zacji terenowych organów władzy i administracji pa'ństwo
wej oraz podziałem zadań i uprawnIeń należących poprzed
ni·o ·do powiatowych rad narodowych i naczelników powia
tów - Ról.da Ministrów uchwala, co następuje: 

§ 1. Do wojewodów przechodzą nast ępujące dotych
czasowe zadania i uprawnienia nacze lników powiatów, 
wynikające z: 

1} uchwały nr 367 Rady Ministrów z dnia .23 maja 
1953 r . w sprawie uboju gospodarczego .zwierząt rzeź

n ych oraz usprawnienia skupu sk.ór surowych :i odo . 
padków poubOjowych pochodzący ch z uboju gospo
darczego (Monitor Polski Nr A-63, poz. 765): uznawa
nie gminnych punktów uboju gospodarczego ' za od
powiadające potrzebom gospodarczym oraz 'wyma
ganym warunkom sanitarnym i technicznym (§ 4 
ust. 2); 

2) uchwały nr 440 Rady Min.istrów z dnia 17 listopada 
1961 r. w spr.awi,e określ eni a obowiązków prezydiów 
r.ad ·naro.dowych w zakr.es ie ochrony przeciwpnżaro 

wej (Monitor Polski Nr 9l,poz 383): zatwie.rdzanie 
planów rozmieszczenia straży pożarnych, i'ch obszarów 
działania, li{:z e bności oraz wyekwipowan ia (§ l ust. 2); 

3) uchwały nr 156 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia , 
1969 r. w sprawie rejestracji finansowej jednostek go
spodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr ' 37, 
poz; 301): prowadzenie rejestracj i finansowej jedno
stek ,!}ospodarki uspołecznionej (§ 3 ust. I); 

4) uchwaly nr 18 Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 
1970 r. w sp.rawLe ochrony la.sów przed ujemnymi ' 
wpływami szkodliwych pyłów i gazów wydzielanych 
pr,zez zakłady przemysł.owe (Monilor Polski Nr 4, 
poz . .3.3): wyrażanie zg-ody na przeznaczenie 'obszaru 
las·u :lub .gruntu na ce.le budow y zakładów pr.zemyslo
wych lub Lnnych zakładów wydalających szkodliwe 
p y ły i gazy (§ 2 ust. 1); 

5) uchwały nr 295 Rady Ministrów z dni'a 21 grudnia 
1973 r. w sprawie werbunku pracowników (Monitor 
Pol'ski z 1974 r. Nr 2, poz. 10) : us talanie planów wer
bunku .dla urzędów gmin (§ 7 ust. 3 pkt 4); 

6) uchwały nr 72 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 
1975 r. w sprawie zaopa trzenia rynku w materiały bu
dowlane (Monitor Polski Nr 13, poz. 71): rozdzielanie 
materiałów budowlanych o nie dostatecznej .podazy 
(§ 4 ust. 1 pkt 2 i 3). 

§ 2. Zadani a i upraw ni enia oraz sprawy ind ywidual
ne z zakresu admi nistr acji państwowej należące w myśl 

uchwał Rady Mlll is!ró w do nacze lników powiatów przej
mują, poza zadaniamj i uprawnieniami wymienionymi w 
§ 1, OdpOWI Ednie orga'ny stopnia podstawowego. 

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o wojewodach, na
leży przez to.rozumieć również prezydentów miast stopnia 
wo jewódzkiego. 

§ 4. Uchwała wchod zi w życi·e z dn iem ogł oszenia. 

Prezes Rady Ministr,ów: P. Jarosze wicz ' 


