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Uchwały rad narodowych stopnia podstawowego

Nr V/31/89 G m innej Rady Narodowej w  Budrach z dnia 17 kw ietn ia 1989 r. w spraw ie ustalenia wysokości czyn
czu najm u za lokale użytkowe
Nr IV/17/89 G m innej Rady Narodowej w G ibach z dnia 23 lutego 1989 r. w spraw ie ustalenia staw ki bazowej 
czynszu najm u za lokale użytkowe
Nr III/14/89 G m innej Rady Narodow ej w Prostkach z dnia 28 lutego 1989 r. w spraw ie ustalenia staw ki bazowej 
czynszu najm u za lokale użytkowe
Nr V/30/89 G m innej Rady Narodowej w  Rutce T artak  z dnia 6 kw ietn ia 1989 r. w  spraw ie ustalenia staw ki bazowej 
czynszu najm u za lokale użytkowe
Nr V/28/89 G m innej Rady Narodowej w  W ieliczkach z dnia 30 m arca 1989 r. w  spraw ie w prow adzenia na terenach 
wiejskich sprzedaży nieruchom ości nierolniczych
Nr V /27/89 G m innej Rady Narodowej w W ydm inach z dnia 13 kw ietn ia 1989 r. w  spraw ie ustalenia staw ki bazo
wej czynszu najm u za lokale użytkowe

Zarządzenia Wojewody Suwalskiego 
Nr 24/89 z dnia 18 kw ietn ia  1989 r. w spraw ie zw alczania wścieklizny zw ierząt
Nr 25/89 z dnia 18 kw ietn ia 1989 r. w sp raw ie zm iany regulam inu w ew nętrznego Urzędu Wojewódzkiego w Suw ał
kach

Obwieszczenie
D yrektora B iura O rganizacyjno-Praw nego i K ontroli Urzędu W ojewódzkiego w  Suw ałkach z dnia 15 kw ietn ia 1989 r. 
w spraw ie aktualizacji załącznika do regulam inu w ew nętrznego Urzędu W ojewódzkiego w Suwałkach

poz. 144 
Uchwała Nr V/31/89 

Gminnej Rady Narodowej w Budrach
z dn ia 17 kw ietnia 1989 r.

w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu za lokale 
użytkowe.

Na podstawie art. 15 ust. 5 ustaw y z dnia 10 kw ietn ia 
1974 r. — Praw o lokalowe (Dz.U. z 1987 r. N r 30, poz. 165) 
oraz § 11 ust. 1 rozporządzenia Rady M inistrów  z dnia
14 grudnia 1987 r. w  spraw ie czynszu najm u za lokale 
mieszkalne i użytkowe (Dz.U. N r 40, poz. 230, zm.. Dz.U. 
Nr 42, poz. 330 z 1988 roku) G m inna Rada N arodow a uchw a
la, co następuje:

§ 1.

Ustala się czynsz m iesięczny za lokale użytkow e na terenie 
gminy Budry:
1) za lokale w ynajm ow ane na prow adzenie działalności s ta 

tutowej organizacjom  społeczno-politycznym  u trzym ują
cym się w yłącznie ze składek członkowskich lub do ta
cji w wysokości 100 zł za 1 m kw. pow ierzchni użyt
kowej,

2) za pozostałe lokale w wysokości 400 zł za 1 m kw. po
wierzchni użytkowej miesięcznie.

§ 2.

Traci moc uchw ała N r XVIII/93/88 G m innej Rady N aro
dowej z dnia 17 m arca 1988 r. w  spraw ie ustalenia staw ki

bazowej czynszu najm u za lokale użytkowe (Dz. Urz. Woj. 
Suw. N r 18, poz. 101).

§ 3.

U chw ała wchodzi w życie po upływ ie 14 dni od dnia ogło
szenia w Dzienniku Urzędowym W ojewództwa Suwalskiego.

Przew odniczący 
G m innej Rady Narodowej 

Jan Królik

poz. 145 

Uchwała Nr IV/17/89 
Gminnej Rady Narodowej w  Gibach

z dnia 23 lutego 1989 r.

w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu najmu za lo
kale użytkowe.

Na podstaw ie art. 15 ust. 5 ustaw y z dnia 10 kw ietn ia 
1974 r. — Praw o lokalowe (Dz.U. z 1987 r. Nr 30, poz. 165) 
uchw ala się, co następuje:

§ 1.

S taw ka bazowa czynszu najm u za 1 m kw. powierzchni 
użytkowej Wynosi miesięcznie:
1) 100 zł za lokale w ynajm ow ane na prow adzenie działal

ności statutow ej organizacjom  społeczno-politycznym
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utrzym ującym  się wyłącznie ze składek członkowskich 
lub dotacji,

2) 500 zł za pozostałe lokale.

§ 2.

W ykonanie uchw ały powierza się Naczelnikowi Gminy Giby.

§ 3.

Traci moc uchw ała N r XIX/66/88 Gm innej Rady N arodo
w ej w  G ibach z dnia 24 m arca 1988 r. w spraw ie ustalenia 
staw ek miesięcznych czynszu najm u lokali użytkowych (Dz. 
Urz. Woj. Suw. N r 18, poz. 102).

§ 4.

U chw ała wchodzi w życie po upływ ie 14 dni od daty ogło
szenia w  Dzienniku Urzędowym W ojewództwa Suwalskiego.

Przewodniczący 
G m innej Rady Narodowej 

Wacław Andruczyk

poz. 146 
Uchwala Nr III/14/89 

Gminnej Rady Narodowej w Prostkach
z dnia 28 lutego 1989 r.

w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu najmu za lo
kale użytkowe.

Na podstaw ie art. 15 ust. 5 ustaw y z dn ia 10 kw ietn ia 
1974 r. — Praw o lokalowe (jednolity tekst Dz.U. z 1987 r. 
N r 30, poz. 165) uchw ala się, co następuje:

§ 1.

S taw ka bazowa czynszu najm u za 1 m kw. pow ierzchni 
użytkowej wynosi miesięcznie:
1) 140 zł za lokale w ynajm ow ane na prowadzenie działal

ności statutow ej organizacjom  społeczno-politycznym 
utrzym ującym  się wyłącznie ze składek członkowskich 
lub dotacji,

2) 600 zł za pozostałe lokale.

§ 2.

W ykonanie uchw ały pow ierza się Naczelnikowi Gminy P ro 
stki.

§ 3.

Traci moc uchw ała Nr XVI/68/88 Gm innej Rady N aro
dowej w Prostkach z dnia 28 kw ietn ia 1988 r. w spraw ie 
ustalenia staw ek czynszów za lokale użytkowe (Dz. Urz. 
Woj. Suw. N r 23, poz. 140).

§ 4.

U chw ała wchodzi w życie po upływ ie 14 dni1 od daty ogło
szenia w  Dzienniku Urzędowym W ojewództwa Suwalskiego.

Przewodniczący
Gminnej Rady Narodowej

Ryszard Cieciuch

poz. 147 
Uchwała Nr V/30/89 

Gminnej Rady Narodowej w Rutce Tartak
z dnia 6 kw ietn ia 1989 r.

w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu najmu za lo
kale użytkowe.

Na podstaw ie art. 15 ust. 5 ustaw y z dn ia 10 kw ietn ia  
1974 r. — Praw o lokalowe (jednolity tekst Dz.U. z 1987 r. 
N r 30, poz. 165) uchwala się, co następuje:

§ 1.

S taw ka bazowa czynszu najm u za 1 m kw. pow ierzchni 
użytkowej wynosi miesięcznie:
1) 150 zł za lokale wynajmowane na prow adzenie dzia ła l

ności statutow ej organizacjom społeczno-politycznym  
utrzym ującym  się wyłącznie ze składek członkow skich 
lub dotacji,

2) 500 zł za pozostałe lokale.

§ 2.

W ykonanie uchw ały powierza się N aczelnikowi G m iny R u t
ka Tartak.

§ 3.

Traci moc uchw ała Nr XIX/81/88 G m innej Rady N arodo
wej w  Rutce T artak  z dnia 8 kw ietn ia 1988 r. w  spraw ie 
zatw ierdzenia staw ek czynszu za lokale użytkowe (Dz. Urz. 
Woj. Suw. N r 20, poz. 117).

§ 4.

Uchw ała wchodzi w życie po upływ ie 14 dni od daty  ogło
szenia w  Dzienniku Urzędowym W ojew ództwa Suwalskiego.

Z-ca Przew odniczącego 
G m innej Rady N arodow ej 

Tadeusz Racis

poz. 148 
Uchwala Nr V/28/89 

Gminnej Rady Narodowej w Wieliczkach
z dnia 30 m arca 1989 r.

w sprawie wprowadzenia na terenach wiejskich sprzedaży 
nieruchomości nierolniczych.

Na podstaw ie art. 4 ust. 4 ustaw y z dn ia 29 kw ietn ia  1985 r.
o gospodarce gruntam i i wywłaszczaniu nieruchom ości (Dz.U. 
N r 22, poz. 99, zm. : Dz.U. z 1987 r. N r 21, poz. 124 i Dz.U. 
z 1988 r. N r 24, poz. 170) uchw ala się, co następuje:

§ 1.

G runty państw owe położone na  teren ie gm iny W ieliczki 
przeznaczone pod budowę dom ów jednorodzinnych i dom ów 
m ieszkalno-pensjonatowych oraz pod budow nictw o zagro
dowe i działki zabudowane takim i budynkam i m ogą być 
sprzedaw ane osobom fizycznym na zasadach określonych 
w  ustaw ie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce g ru n 
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tami i wywłaszczaniu nieruchom ości oraz przepisów  w yko
nawczych do tej ustawy.

§ 2.

Wykonanie uchw ały pow ierza się Naczelnikowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływ ie 14 dni od daty ogło
szenia w Dzienniku Urzędowym W ojewództwa Suwalskiego.

Przew odniczący 
G m innej Rady Narodowej 

Jan Jakimowicz

poz. 149

Uchwala Nr V/27/89 
Gminnej Rady Narodowej w Wydminach

z dnia 13 kw ietn ia 1989 r.

w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu najmu za lo
kale użytkowe.

Na podstawie art. 15 ust. 5 ustaw y z dnia 10 kw ietnia 
1974 r. — Praw o lokalowe (jednolity tekst Dz.U. z 1987 r. 
Nr 30, poz. 165) uchw ala się, co następuje:

§ 1.

Stawka bazowa czynszu najm u za 1 m kw. pow ierzchni 
użytkowej, przy uw zględnieniu rodzaju działalności wynosi 
miesięcznie:
1) za lokale biurow e jednostek budżetowych 200 zł
2) za lokale służące celom kulturalno-ośw iatow ym  200 zł
3) za lokale przeznaczone na usługi bytowe 300 zł
4) za lokale przeznaczone na inne usługi (działalność 

rzemieślnicza, handlow a, m agazynowa, składowa, 
przemysłowa) 450 zł

5) za lokale na działalność gastronom iczną 650 zł
6) za lokale w ynajm ow ane na prow adzenie działal

ności statu tow ej organizacjom  społeczno-politycz
nym utrzym ującym  się w yłącznie ze składek człon
kowskich 100 zł

§ 2.

Wykonanie uchw ały pow ierza się Naczelnikowi Gminy.

§ 3.

Traci moc uchw ała N r X XIII/88/88 G m innej Rady N aro
dowej w W ydm inach z dn ia 11 lutego 1988 r. w  spraw ie 
ustalenia staw ki bazowej czynszu za lokale użytkowe (Dz. 
Urz. Woj. Suw. N r 11, poz. 71).

§ 4.

Uchwała wchodzi w  życie po upływ ie 14 dni od daty ogło
szenia w D zienniku Urzędowym  W ojew ództwa Suwalskiego.

Przewodniczący
Gminnej Rady Narodowej

Wacław Smykowski

poz. 150 
Zarządzenie Nr 24/89 

Wojewody Suwalskiego
z dnia 18 kw ietn ia 1989 r.

w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt.

Na podstawie art. 25, 26 lit. o rozporządzenia z dnia 
22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwie
rzęcych (Dz.U. Nr 77, poz. 673 i Nr 114, poz. 975; z 1928 r. 
Nr 26, poz. 229; z 1932 r. Nr 26, poz. 229, Nr 60, poz. 573
i Nr 67 poz. 622; z 1934 r. Nr 110, poz. 976; z 1938 r. Nr 27, 
poz. 245; z 1948 r. Nr 49, poz. 373; z 1951 r. Nr 1, poz. 4; 
z 1972 r. Nr 49, poz. 317; z 1974 r. Nr 22, poz. 131; z 1975 h  
Nr 17, poz. 94 z 1984 r. Nr 25, poz. 126) oraz § 339 rozpo
rządzenia z dnia 9 stycznia 1928 r. w  sprawie wykonania 
rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu za
raźliwych chorób zwierzęcych (Dz.U. Nr 19, poz. 167 sprost. 
z 1928 r. Nr 76, poz. 686; zm. z 1933 r. Nr 7, poz. 45, Nr 58, 
poz. 435; z 1936 r. Nr 50, poz. 360; z 1948 r. Nr 32, poz. 217; 
z 1950 r. Nr 2, poz. 15; z 1959 r. Nr 34, poz. 208) zarządza 
się, co następuje:

§ 1.

Ustanawia się na okres 1 miesiąca okręg zapowietrzony 
wścieklizną obejmujący miejscowości: PGR Komorowo 
w gminie Biała Piska oraz okręg zagrożony wścieklizną  
obejmujący miejscowości: Biała Piska, Pawłocin, Kożuchy, 
Kowalewo, Rolki, Konopki, Kruszewo w gminie Biała Piska.

§ 2.

W okręgu zapowietrzonym i zagrożonym wścieklizną nale
ży wstrzymać urządzanie polowań na czas trwania zarazy 
z wyjątkiem dokonywania pojedyńczych odstrzałów zw ie
rząt łownych, a w  szczególności zwierząt opuszczających 
swe ostoje i kryjówki, wykazujących objawy choroby albo 
agresywności w  stosunku do ludzi lub zwierząt.

§ 3.

1. W okręgu zapowietrzonym i zagrożonym wścieklizną na
leży:
1) psy trzymać na uwięzi, a koty w  zamknięciu,
2) w  razie wyprowadzania psów zaopatrzyć je w  bezpie

czne kagańce i trzymać na smyczy.
2. W okręgu zapowietrzonym i zagrożonym wścieklizną nie 

należy :
1) wwozić i wywozić kotów i psów bez uzyskania ze

zwolenia lekarza weterynarii,
2) zdejmować skór i otwierać zwłok zwierząt łownych 

padłych lub pochodzących z odstrzałów sanitarnych.

§ 4.

Zarządzenie należy podać do publicznej wiadomości w  spo
sób ogólnie przyjęty na danym obszarze.

§ 5.

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszego zarządzenia 
czyni się Naczelnika Miasta i Gminy Biała Piska.

§ 6.

Nadzór nad wykonaniem postanowień zarządzenia sprawo
wać będzie Wojewódzki Lekarz Weterynarii.
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§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  ogłoszenia w  Dzien
n iku Urzędowym W ojewództwa Suwalskiego.

W ojewoda Suwalski 
Kazim ierz Jabłoński

poz. 151 
Zarządzenie N r 25/89 

W ojewody Suwalskiego
z dnia 18 kw ietnia 1989 r.

w  spraw ie zm iany regulam inu w ew nętrznego Urzędu W o
jewódzkiego w  Suwałkach.

Na podstaw ie § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady M inistrów  
z dnia 14 g rudnia 1987 r. w  spraw ie zasad organizacji i fun 
kcjonow ania urzędów  terenow ych organów am inistracji 
państw owej (Dz.U. N r 40, poz. 228) zarządza się, co n a
stępuje:

§ 1.

W regulam inie w ew nętrznym  Urzędu Wojewódzkiego w  Su
w ałkach, stanow iącym  załącznik do zarządzenia Nr 24/88 
W ojewody Suwalskie go z dnia 5 w rześnia 1988 r. w  sp ra
w ie usta len ia regulam inu w ew nętrznego Urzędu W ojewódz
kiego w  Suw ałkach (Dz. Urz. Woj. Suw. N r 30, poz. 822), 
w prow adza się następujące zm iany:
1) w  § 3 w  ust. 1 w pkt 3 w yrazy „W ojewódzka Kom isja 

P lanow ania — WKP. W skład Kom isji wchodzą” zastępuje 
się w yrazam i „W ydział P lanow ania i Zatrudnienia — 
WPZ. W skład W ydziału w chodzą”,

2) w  dziale VI Podstawowe zasady planow ania pracy:
a) w  § 20 w  ust. 2 skreśla się w yrazy „— zadania do

datkowe, zlecone do w ykonania w trakcie realizacji 
p lanu”,

b) § 21 otrzym uje brzm ienie:
„1. Dokum entem  określającym  zadania Urzędu jest 

roczny plan pracy.
2. In tegralną częścią rocznego planu pracy są ka

lendarze czynności powtarzalnych.
3. W przypadku nałożenia nowych zadań, umieszcza 

się je w term inarzach lub kalendarzach czynności 
powtarzalnych.

4. Dyrektorzy wydziałów  mogą uzupełniać roczny 
plan pracy — w części dotyczącej ich właściwości 
rzeczowej —-.o dodatkowe zadania, a w  szczegól
ności o zadania długoterm inow e wykonywane przez 
zespoły pracowników  lub przy udziale innych je 
dnostek organizacyjnych”.

c) w  § 22 w  ust. 1 i 2 wyrazy „program u działania” za
stępuje się w yrazam i „planu pracy”,

d) § 23 otrzym uje brzm ienie:
„1. Zatw ierdzony roczny plan pracy Urzędu otrzy

m ują do realizacji:
1) wicewojewodowie,
2) dyrektorzy wydziałów i pełnomocnicy Wojewody.

2. Roczny plan pracy otrzym ują do wiadomości:
1) Prezydium  WRN,
2) kom isje WRN”,

e) § 24 skreśla się,
f) § 25 otrzym uje brzm ienie:

„Roczny plan pracy Urzędu sporządza się na form u

larzu według w zoru:
1) liczba porządkowa,
2) treść zadania,
3) termin realizacji,
4) odpowiedzialny za w ykonanie (nazwa stanow iska 

pracy),
5) osoba nadzorująca,
6) przeznaczenie m ateriałów ,
7) adnotacje o w ykonaniu”,

g) § 26, 27, 28 i 29 skreśla się,
h) § 30 otrzym uje brzm ienie:

„1. Bieżącą kontrolę realizacji zadań planowych, u sta 
lonych w  rocznym  planie pracy, w ykonują: W oje
woda, w icewojewodowie, dyrektorzy wydziałów
i pełnomocnicy W ojewody.

2. Dyrektorzy w ydziałów  i pełnom ocnicy W ojewody 
po zakończeniu kw arta łu  dokonują oceny efektów 
realizacji:
1) rocznego planu pracy i kontroli,
2) zadań w ynikających z kalendarza czynności po

w tarzalnych.
3. Biuro O rganizacyjno-Praw ne i K ontroli w ykonuje 

kontrolę realizacji zadań w ynikających z rocznego 
planu pracy i p rzedstaw ia W ojewodzie okresowe 
informacje”.

3) w  dziale VII O rganizacja i odbyw anie narad :
a) § 32 otrzym uje brzm ienie:

„1. Narady odbyw ają się na  podstaw ie kw artalnych 
planów narad, zaw ierających:
1) tem at narady,
2) term in jej odbycia (z uściśleniem  dekady m ie

siąca),
3) uczestników,
4) czas trw an ia  narady.

2. Dyrektorzy w ydziałów  oraz Pełnom ocnicy W ojewo
dy p rzedkładają do BOPiK, w  term inach  do dnia 
20 m iesiąca poprzedzającego kw arta ł, propozycje 
narad.

3. Na podstaw ie zgłoszonych propozycji, k ie ru jąc  się 
sprawnością działania Urzędu, m aksym alizacją w y
korzystania czasu pracy — BOPiK sporządza zbior
czy plan narad  i przedstaw ia W ojewodzie do za
twierdzenia.
W planach nie u jm uje  się narad  w ew nętrznych.

4. BOPiK opracowuje, w  porozum ieniu z w ydziała
mi, roczną tem atykę narad  W ojewody z naczelni
kami i przedstaw ia W ojewodzie do zatw ierdzenia 
w term in ie do 31 g rudnia każdego roku”.

4) w  dziale XII Działalność kontro lna:
a) w § 63 w ust. 2 pk t 6 o trzym uje brzm ienie:

„6) Wydział P lanow ania i Z a trudn ien ia”,
b) § 64 otrzym uje brzm ienie:

„1. Działalność kontro lna m a charak te r planow y i pro
wadzona jest na podstaw ie:
1) rocznego planu kontroli kompleksowych,
2) kw arta lnych  planów  kontroli wydziałów.

2. Dyrektor B iura O rganizacyjno-Praw nego i K on
troli upow ażniony jest do w prow adzania odpow ie
dnich zm ian lub uzupełnień w  kw arta lnych  p la
nach kontroli wydziałów.

3. W planach kontroli w ydziały uw zględniają kon
trolę realizacji zadań w ynikającą z bieżących po
trzeb.
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4. Projekty planów kontroli wydziały przedkładają 
BOPiK do uzgodnienia na 30 dni przed rozpoczę
ciem nowego kwartału, natomiast zaakceptowane 
przez Wojewodę lub wicewojewodę — zgodnie z po
działem kompetencji — na 20 dni przed rozpoczę
ciem nowego kwartału.

5. Wydziały przedstawiają BOPiK do konsultacji pro
jekty rocznych planów kontroli kompleksowych do
15 listopada roku poprzedzającego okres planowy. 
Po konsultacji zbiorczy plan kontroli komplekso
wych opracowuje Biuro Organizacyjno-Prawne
i Kontroli i przedstawia Wojewodzie do zatwier
dzenia.

6. Roczny plan kontroli kompleksowych oraz kwar
talny plan kontroli powinny określać:
1) rodzaj kontroli: 1. kompleksowa, 2. problemo

wa, 3. sprawdzająca,
2) przedmiot kontroli,
3) nazwę i adres jednostki podlegającej kontroli,
4) organ zwierzchni lub założycielski jednostki 

kontrolowanej,
5) okres objęty kontrolą,
6) jednostki biorące udział w kontroli,
7) organy współdziałające,
8) termin przeprowadzenia kontroli,
9) uwagi.

7. Wykonywanie zadań kontrolnych odbywa się głów
nie poprzez prowadzenie:
1) kontroli kompleksowych, obejmujących cało

kształt zadań kontrolowanych jednostek,
2) kontroli problemowych, obejmujących konkret

ne lub pokrewne grupy zagadnień,
3) kontroli doraźnych, wynikających z bieżących 

potrzeb, zleconych przez Wojewodę lub inne 
organy,

4) kontroli sprawdzających, oceniających wykona
nie zadań wynikających z wystąpień i zarzą
dzeń pokontrolnych.

8. Kontrola powinna być połączona z instruktażem 
dla pracowników jednostki kontrolowanej.

9. Kontrole kompleksowe działalności terenowych 
organów administracji państwowej stopnia podsta
wowego, przedsiębiorstw i jednostek podporząd
kowanych winny być prowadzone nie rzadziej niż 
raz na 5 lat”,

c) w § 68 skreśla się ust. 4.
5) w § 79 w ust. 1 w pkt 1 litera b otrzymuje brzmienie: 

,,b) Wydziałem Planowania i Zatrudnienia, jeżeli uchwa
ła może spowodować zmiany w planie społeczno- 
gospodarczym województwa”,

6) w dziale XIII Zasady postępowania przy opracowywaniu 
projektów uchwał i materiałów na sesje WRN oraz spo
sób realizacji uchwał i postanowień Prezydium WRN:
a) w § 85 skreśla się ust. 2,
b) § 88 otrzymuje brzmienie:

„1. Centralną ewidencję uchwał WRN skierowanych 
do wykonania Wojewodzie prowadzi BOPiK — 
według wzoru:
1) liczba porządkowa,
2) numer uchwały i data jej podjęcia,
3) przedmiot uchwały,
4) koordynator (jednostki realizujące),
5) adnotacje o realizacji.

2. Dla celów kontrolnych, związanych z wykonywa

niem zadań objętych uchwałami, wydziały pro
wadzą ewidencję wykonania uchwał WRN.

3. W ewidencji ujmuje się tylko te uchwały, które 
zawierają zadania dla wydziału.

4. Ewidencja uchwał prowadzona jest według wzoru:
1) liczba porządkowa,
2) numer uchwały i data jej podjęcia,
3) przedmiot uchwały,
4) stanowisko odpowiedzialne za realizację”,

7) w § 112 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) z Wydziałem Planowania i Zatrudnienia, jeżeli do

tyczy zadań planu społeczno-gospodarczego lub ma 
spowodować skutki gospodarcze”,

8) w dziale XIX Zakresy działania poszczególnych wydzia
łów w § 150:
a) w ust. 1 w części A w pkt 9 skreśla się wyrazy „i kan

celarii ogólnej”,
b) w ust. 3 wyrazy „Do Wojewódzkiej Komisji Plano

wania” zastępuje się wyrazami „ Do Wydziału Pla
nowania i Zatrudnienia”,

c) w ust. 4 pkt 33 otrzymuje brzmienie:
„33) gospodarowanie zakładowymi ośrodkami wypo

czynkowymi, wyposażanie domków letniskowych 
w sprzęt i urządzenia”,

d) w ust. 4 pkt 35, 36, 38, 39, 40, 41 i 42 skreśla się, 
a dotychczasowy pkt 37 oznacza się jako pkt 35,

e) w ust. 4 wprowadza się pkt 36, 37 i 38 w brzmieniu: 
„36) prowadzenie ewidencji funduszy założycielskich

przedsiębiorstw podległych Wojewódzkiej Radzie 
Narodowej,

37) pobieranie dywidend na dochód budżetu tereno
wego,

38) opracowywanie projektów decyzji o przeznacze
niu dywidend lub ich części na fundusz zało
życielski”,

f) w ust. 6 pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) administrowanie Funduszem Gospodarki Mieszka

niowej oraz prowadzenie spraw związanych z ad
ministrowaniem Funduszem Wodociągów i Ka
nalizacji”,

g) w ust. 8 część A otrzymuje brzmienie:
„A. W zakresie przemysłu terenowego i drobnego:

1) planowanie i programowanie rozwoju pro
dukcji przemysłu terenowego i drobnego,

2) inicjowanie rozwoju i organizowanie państwo
wego przemysłu terenowego i drobnego,

3) inspirowanie odpowiedniej struktury produk
cji przemysłu terenowego i drobnego, dosto
sowanej do sytuacji i potrzeb rynku,

4) wykonywanie oraz nadzór — w zakresie okre
ślonym w odrębnych przepisach — orzecznictwa 
związanego z ewidencjonowaniem działalności 
gospodarczej oraz działalności podmiotów gos
podarczych z udziałem kapitału zagranicznego,

5) współdziałanie z terenowymi jednostkami ob
rotu w zakresie zaopatrzenia materiałowo- 
-technicznego dla przemysłu terenowego i dro
bnego oraz inicjowanie wykorzystania surow
ców miejscowych, odpadowych i wtórnych,

6) inicjowanie rozwoju kooperacji przemysłu te
renowego i drobnego z przemysłem kluczo
wym oraz wymiany myśli technicznej,

7) inicjowanie i koordynowanie działań oszczę
dnościowych w sferze produkcji przemysłowej,
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8) planownie i programowanie w  zakresie opty

malnego gospodarowania paliwami i energią, 

oraz wykorzystania źródeł paliw i energii

0 znaczeniu lokalnym,

9) koordynowanie gospodarki paliwami i energią,

10) współdziałanie, inicjowanie i popieranie reali

zacji inwestycji i modernizacji obiektów

1 urządzeń energetycznych zapewniających ra

cjonalizację wykorzystania paliw i energii,

11) oddziaływanie na zapewnienie wymaganej ja

kości produkcji urządzeń energetycznych ma

sowego użytku oraz usług eksploatacyjnych,

12) wspomaganie racjonalnego użytkowania paliw 

i energii poprzez oddziaływanie na ich użyt

kowników,

13) współdziałanie z właściwymi jednostkami or

ganizacyjnymi w  zakresie wprowadzania i nad

zorowania stosowania ograniczeń rotacyjnych 

poboru mocy i energii elektrycznej,

14) oddziaływanie za pomocą prawnie określonych 

instrumentów na działalność jednostek gos

podarczych w  celu poprawy efektywności gos

podarowania, lepszego zaopatrzenia rynku oraz 

wykorzystania surowców lokalnych, wtórnych 

i odpadowych, a także prowadzenie gospodar

ki tymi surowcami,

15) analizowanie i prognozowanie potrzeb woje

wództwa na podstawowe wyroby i usługi prze

mysłowe,

16) oddziaływanie na zmniejszenie materiałochłon

ności przemysłu terenowego i drobnego,

17) podejmowanie działań w  zakresie zapewnie

nia poprawy jakości towarów i usług,

18) koordynowanie przedsięwzięć właściwych wy

działów Urzędu w  zakresie rozwoju racjona

lizacji i wynalazczości w  przedsiębiorstwach 

terenowych,

19) prowadzenie informacji naukowo-technicznej,

20) współdziałanie z organami kontroli w  spra

wach związanych z funkcjonwaniem przed

siębiorstw terenowych i przemysłu drobnego,

21) współdziałanie z właściwym wydziałem Urzę

du w  zakresie zapewnienia pomieszczeń użyt

kowych dla przemysłu terenowego i drobne

go oraz dokonywanie przeglądów, nieczynnych 

i niewykorzystanych obiektów przemysłowych 

przedsiębiorstw państwowych i inicjowanie ich 

zbycia lub wydzierżawienia na rzecz państwo

wych przedsiębiorstw sfery terenowej,

22) współdziałanie z organizacjami samorządowo- 

-zawodowymi podmiotów gospodarczych,

23) prowadzenie spraw związanych z współpracą 

gospodarczą z zagranicą”,

h) w  ust. 8 w  części B skreśla się pkt 17, punkty 8 i 18 

otrzymują brzmienie:

„8) koordynowanie rozwoju i funkcjonowania pod

miotów gospodarczych w  dziedzinie handlu, gas

tronomii i usług”,

„18) współdziałanie z właściwymi organami i instytu

cjami w  zakresie rozwoju działalności handlowej, 

gastronomicznej i usługowej”,

i) w  ust. 9 w  części B dodaje się pkt 20 w  brzmieniu: 

„20) nadzór nad zdrowotną jakością środków żywię-

nia zwierząt (pasz) wytwarzanych w  sposób prze

mysłowy”,

j) w  ust. 10 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) ochrona gruntów rolnych i leśnych, orzekanie, prze

znaczanie gruntów rolnych na cele nierolnicze

i nieleśne, prowadzenie spraw związanych z ad

ministrowaniem Funduszem Ochrony Gruntów 

Rolnych”,

k) w  ust. 11 pkt 12, 16 i 19 skreśla się,

1) w  ust. 12 dodaje się pkt 38 w  brzmieniu:

„38) prowadzenie spraw związanych z administrowa

niem Wojewódzkim Funduszem Przeciwalkoho

lowym”,

ł) w  ust. 14 pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) prowadzenie spraw związanych z administrowa

niem Wojewódzkim Funduszem Rozwoju Kul

tu ry”,

m) w  ust. 15 w  części A  w  pkt 11 skreśla się wyrazy 

„i rehabilitacji ruchowej”, 

n) w  ust. 15 w części B skreśla się pkt 11.

§ 2 .

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem 15 maja 1989 roku

i podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Wojewódz

twa Suwalskiego.

Wojewoda Suwalski 

Kazimierz Jabłoński

poz. 152 

Obwieszczenie 

Dyrektora Biura Organizacyjno-Prawnego i Kontroli 

Urzędu Wojewódzkiego w  Suwałkach

z dnia 15 kwietnia 1989 r.

w  sprawie aktualizacji załącznika do regulaminu wewnętrz

nego Urzędu Wojewódzkiego w  Suwałkach.

Stosownie do § 151 ust 2 regulaminu wewnętrznego Urzę

du Wojewódzkiego w  Suwałkach, stanowiącego załącznik 

do zarządzenia Nr 24/88 Wojewody Suwalskiego z dnia 

5 września 1988 r. w  sprawie ustalenia regulaminu we

wnętrznego Urzędu Wojewódzkiego w  Suwałkach (Dz. Urz. 

Woj. Suw. Nr 30, poz. 822),podaje się do wiadomości wpro

wadzone zmiany w  załączniku do regulaminu wewnętrzne

go Urzędu Wojewódzkiego w  Suwałkach:

1) w  ust. 1 :

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) Przedsiębiorstwo Remontów i Budownictwa Ogól

nego w Suwałkach”,

b) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) Suwalskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowla

nej w Augustowie”,

c) dodaje się pkt 21 w  brzmieniu:

„21) Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych w So

bolewie”,

2) w  ust. 4 dodaje się pkt 9 i 10 w  brzmieniu:

„9) Przedsiębiorstwo Hurtowo-Przetwórcze „Centrala Ry

bna” w  Ełku,

10) Browar w Suwałkach”,

3) w  ust. 5 dodaje się pkt 18 w  brzmieniu:

„18) Suwalskie Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Ho

dowlanymi w  Olecku”,
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4) w ust. 9:
a) pkt 8 otrzym uje brzm ienie:

„8) Zespół Szkół Zawodowych w Olecku”,
b) dodaje się pk t 42 w  brzm ieniu:

,42) Bursa Szkolna w  Suw ałkach”.

D yrektor Biura 
Ja n  W yganowski
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