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UCHWAlA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 21 czerwca 1990 r. 

w sprawie stwierdzenia ważności wyboru senatora Jerzego Kłoczowskiego w wyborach uzupełniających. 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, po rozpatrzeniu spra
wozdania Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 
1990 r., na podstawie art. 28 ust. 2 Konstytucji Rzeczypos
politej Polskiej oraz art. 14 Ordynacji wyborczej do Senatu 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1989 r. Nr 19, 
poz. 103), stwierdza ważność wyboru senatora Jerzego 
Kłoczowskiego w okręgu wyborczym utworzonym na ob
szarze województwa lubelskiego, zgodnie z obwieszcze-

niem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 
1990 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wybo
rów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
przeprowadzonych dnia 10 czerwca 1990 r. w okręgu 

wyborczym obejmującym obszar województwa lubelskiego. 

Marszałek Senatu: A. Stelmachowski 
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UCHWAlA Nr 95 RADY MINISTRÓW 

z dnia 28 czerwca 1990 r. 

w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe. 

Na podstawie art. 7 ust. 1. ustawy z dnia 26 lutego 
1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195 i z 1990 r. 
Nr 34, poz. 198) Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ceny urzędowe ustala się na: 

1) środki spożycia i usługi świadczone ludności: 

a) ogrzewanie mieszkań energią cieplną zawartą w wo
dzie lub parze wodnej oraz dostawę ciepłej wody do 
mieszkań, 

b) gaz przewodowy, z wyjątkiem gazu propan-butan, 
i energię elektryczną (do użytku domowego i na cele 
produkcji rolnej), 

c) leki gotowe, surowice i szczepionki produkcji krajo
wej, objęte wykazami Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej (ceny zbytu i detaliczne), 

d) świadczenia zakładów społecznych służby zdrowia, 
z wyjątkiem świadczeń profilaktycznych domów zdro
wia i stacji sanitarno-epidemiologicznych, wykonywa
nych na podstawie umowy zawartej z osobami fizycz
nymi lub osobami prawnymi oraz jednostkami or
ganizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi, 

e) osobiste świadczenia osób fizycznych na rzecz za
kładów społecznych służby zdrowia (oddawanie 
krwi itp.), 

2) środki produkcji: 

a) gaz przewodowy, z wyjątkiem gazu propan-butan, 

b) energię elektryczną dostarczaną z sieci energetyki 
zawodowej. 

2. Ceny urzędowe ustala się również na spirytus (al
kohol etylowy) surowy, spirytus (alkohol etylowy) rektyfiko
wany (zwykły, wyborowy i luksusowy), z wyjątkiem spirytu
su posiarczynowego porektyfikacyjnego i odwodnionego 
oraz wyroby spirytusowe produkcji krajowej. 

§ 2. Traci moc uchwała nr 187 Rady Ministrów z dnia 
30 grudnia 1989 r. w sprawie określenia wykazu towarów 
i usług, na które ustala się ceny urzędowe (Monitor Polski Nr 
44, poz. 354 i z 1990 r. Nr 11, poz. 82) . 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 25 maja 1990 r. 

w sprawie zasad i warunków prowadzenia kursów i innych form pozaszkolnej działalności oświatowej 
z dziećmi i młodzieżą. 

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 151ipca 1961 r. 
o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 
160, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1972 r. Nr 16, poz. 114, 
z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1984 r. Nr 49, poz. 253, z 1989 r. 
Nr 29, poz. 155 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 197 
i 198) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Osoby fizyczne, stowarzyszenia, organizacje zawo
dowe oraz inne osoby prawne, organizacje i instytucje mogą 
prowadzić kursy i inne formy pozaszkolnej działalności 
oświatowej z dziećmi i młodzieżą po jej zgłoszeniu właś
ciwemu miejscowo kuratorowi oświaty i wychowania oraz 
pod jego nadzorem. 
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§ 2. 1. Organizator działalności wymienionej w § 1, 
dokonując zgłoszenia, zobowiązany jest przedstawić : 

1) opracowane plany oraz programy nauczania i wycho
wania odpowiednio dostosowane do wieku słucha
czy, 

2) wykaz kadry nauczającej posiadającej właściwe kwalifi
kacje zawodowe i przygotowanie pedagogiczne, 

3) warunki sprawowania nadzoru nad prowadzoną działal
nością, 

4) charakterystykę warunków lokalowych wraz z wyposa
żeniem dydaktycznym, niezbędnych do prawidłowej 
realizacji działalnośc i oświatowej . 

2. Organizator zobowiązany jest do spełnienia innych 
warunków przewidzianych dla danego rodzaju działalności 
oświatowej, jeżeli wynikają one z odrębnych przepisów. 

3. Kurator oświaty i wychowania, po zapoznaniu się 
z przedstawionymi w ust. 1 dokumentami, może zażądać ich 
uzupełnienia lub zmiany. 

§ 3. Kurator oświaty i wychowania może wydawać or
ganizatorom działalności wymienionej w § 1 polecenia doty
czące programów, podręczników, nadzoru pedagogicznego, 
egzaminów, kwalifikacji oraz doskonalenia kadry nauczającej. 

§ 4. 1. Kurator oświaty i wychowania w każdym czasie 
jest upoważniony do kontroli spełnienia warunków, o któ
rych mowa w § 2 ust. 1 i 2, oraz wydawania zaleceń 
pokontrolnych. 

2. W razie niezrealizowania zaleceń pokontrolnych, ku 
rator oświaty i wychowania może zakazać prowadzenia 
działalności oświatowej. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Edukacji Narodowej: H. Samsonowicz 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 15 czerwca 1990 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych 
i wojskowych komend uzupełnień. 

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej (Dz. U. z 1988 r. Nr 30, poz. 207, 
z 1989 r. Nr 20, poz. 104, Nr 29, poz. 154 i Nr 34, poz. 178 
oraz z 1990 r. Nr 30, poz. 179 i Nr 34, poz. 198) i w związku 
z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych 
organach rządowej administracji ogólnej (Dz. U. Nr 21, poz. 
123) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do zarządzenia Ministra Obrony Na
rodowej z dnia 10 stycznia 1983 r. w sprawie terytorialnego 
zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i woj
skowych komend uzupełnień (Monitor Polski Nr 2, poz. 10, 
z 1985 r. Nr 15, poz. 118 i z 1989 r. Nr 32, poz. 249) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w rubrykach 1-4: 

a) po poz. 11 dodaje się poz. 11 a w brzmieniu : 

Siedziby wojewódz-

Nazwa wojewódzkiego sztabu wojskowe- kiego sztabu wojs- Terytorialny zasięg działania wojewódz-
Lp. kowego oraz wojs- kiego sztabu wojskowego oraz wojskowej 

go oraz wojskowej komendy uzupełnień kowej komendy uzu- komendy u.zupełnień 
pełn ień 

1 2 3 4 

,,11 a Wojskowa Komenda Uzupełnień Kielce 1 ) miasta: Chęciny, Jędrzejów, Końskie, 
Kielce- Bukówka Sędziszów, Stąporków, Włoszczowa 

2) gminy: Chęciny, Oaleszyce, Imielno, 
Jędrzejów, Końskie, Krasocin, lopusz-
no, Małogoszcz, Mniów, Morawica, 
Nagłowice-Oksa, Piekoszów, Pierzch-
nica, Radoszyce, Raków, Ruda Male-
niecka, Sędziszów, Sitkówka- Nowiny, 
Słupia, Sobków, Stąporków, Straw-
czyn, Włoszczowa, Wodzisław" 

b) poz. 12 otrzymuje brzmienie: 

1 2 3 4 

,,12 Wojskowa Komenda Uzupełnień Kielce 1 ) miasta: Kielce, Suchedniów 
Kielce-Śródmieście 2) gminy: Bieliny, Bliżyn, Bodzentyn, 

Górno, lagów, Masłów, Miedziana 
Góra, Nowa Słupia, Suchedniów, Za-
g nańsk" 


