
r..~(mitor Pnl"ki Nr 10 77 Pnz. 84, Ił'> 86 
-------------------------------,------------------------------~------

·zapraszać członków komisji WI' Jewódzkich 
rad narodowych oraz rad ndrodowych 
stopnia podstawcwego do udziału w kon · 
trolach pr'leprowadzanych na terenie obję
tym dzi.3łilniem l;:lcl narodow yc h. 

2. Członkowie komisji rad narl'dowych uczest
niczący w kontrolach mogą brać również 

ud7.iał w naradach pokontrolnych oraz 'w 
rozpatryw aniu wyników kontroli i ustala
niu srodków działania zmierzających do 
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, 
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3, W nanłdach pokontrolnych, o któl ych 
mOWil w IlSt. 'l , mOlją uczestniczyc przeQ' 
stawiciele ol(Jclnow sclmolządu miesl kan
ców miitsl i wsi. ZWld ~lćza je,i e Ji ustalenia 
kontroli dotyczą spraw ma jących szczegół

nf> znac-wnie dl a poprawy warunków żvcia 

mieszkai;ców."; , 

3) § ~13 skreśla się. 

§ 2. Uchwala wchoozi w życie z dniem ' o(1losze nia. 

PrzewodnicząLy Rady Panstwa: H. Ju/Jlonski 

UCHWAtA Nr 72 RADY MTNISTROW 

z dnia 9 maja 1985 r. '-

w spr,awie C'lasowego zaniechania dochodzenia kar umownych przewirlzianych w Ogólnych warunkarh umów 
. ·,l "I.f>Oaży orllz umów dostawy między jednostkani gospodarki , uspok czniQnej. 

W celu stworzenIa W~J un"ow nJeLUt;'Guycn d~ odro
bienia powstały~h w wyniku sytuacji atmosferyczn.ej 
zaległości iN prod lIkc ji wyrobów' o węzłow ym znaczeni u 
dla zaopatrzenia llldnn!ki i gospodarki narodowej, na 
podstawie art. 2 i 384 Kodeksu cywi Jnego Rada Mini-
strów uchwala. co ndstępuje: . 

§ 1. Ustala się oho'wiązek zaniechania przez . jed
nostki g0spodarki uspołecznionej dochódzenia kar umow .. 
nych . z tytułu niez,ealizowania w calości lub w części 

dostaw \Ii yrobów przemysłu chemicż, nego i lekkiego o 
węzłowym znaczeniu dla zaopatrzeni'a tudnosci i gospo
darki narodo,wej oraz .następujących wyrobów pr:zemysłu 

hutniczego: koksu z koksowni, wyrobów walcowanych 
"oli gorąco. rur' stalowych, blach waIcowanych na zimno, 

prętów ciągnionych.szlitowanych i łUSZCZUTl ych, a także 

niezbędnych . do wykonania tych wyrobów hutniczych 
materiałów i pÓ l " yrobów, przewidzianych (: 0 realizacji 
w I półroczu 1985 w umowach sprzedaży lub dostawy 

'zawieranych na zas . :ach ustalonych w Ogólnych warun
kach.umów sprzedu-"y oraz umów dostawy' między jed
nostkami gospodarki uspołecznionej, stanowiących załącz

nik do uchwały III 207 Rady Ministrów z dnia 27 wrześ
nia 1982 r. w sprawie umów sprzedaży oraz umów dosta
wy między jednostkami gospodarkiuspołecznfonej (Moni
tor Polski Nr 26. poz. 235 i z 1984 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 29, 
poz. 200). 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie % dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: . w z. .,.. , Messner 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTW A I GOSPODARKI 2:VWNOSCIOWEJ 

z dnia 30 , kviietnia 1985 .[ 

zmleniają!.'~ zarządzenie w sprawie kontroli Jakości materiału siewnego. 

Na podstawie art. 10 ust~ 3 i art. 14 ustawy z dnia 
16 lutego 19b1 l. o hodowli roślin i nttsi e nnictwie (Dz. 
U. Nr ,10, poz. 54) ~a ;ządza sie, co nast~:puje: 

§ 1. W zarząd Zeni u Ministra Rolnictwa z dnia 27 
czerwca 1980 r. .w sprawie ' kontrolijakosci materiału 

siewnego (Monitor Polski Ni 17. poz. 85, z 1981 r. Nr 22, 

/ 

poz. 203 i z 1983 r. Nr 10. Pll"z. 116) załączniki nr 1, 2 I 3 
otrzymują brzmienie okre$lone w :rałącznikach nr 1. 2 ł 3 
do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w . życie z dniem ogłosza-

nia. 

Minist'er. Rolnictwa Gospodarki Zywnościo'wej: S. Zięba 

Załączn i ki do zar ządzenia Ministra 
Rolnic twa i Gospodarki Zywnośclo- ' 
wej z onia 30 kwi etnia I !l85 r. 
!poz. 86) 

Załąqnik nr 1. 

OPł.ATY ZA K,ONTROLĘ MATERIAŁU SIEWNEGO 

~ 1. Opl il ty za kontrolę mq tenału siew
neqo wynoszą· 

l) za kwalifikację polową : 

a) za każdą lustra'cję plantacji nasiennej 
o . powierzchni do 5 , ha , ./ 200 1.1, 

b) za każdą lustrację I!l (mtacj i nasienne j' 
o powierzchni powyzej 5 ha - opla

tę; Q której mowa, 'pod lit. a), zwięk

szoną o 50 zl za każde całe"'lub roz
poczęte 5 ha, 

.! 


