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CZĘSO IL, 

IYl IAŁ URl~OWY. 

ZARZ4J)'ZENIE PREZYDENl'.A R'lEalYPOSPOLITEJ 
z dnia 9 października 1967r. 

o otwarci.u sesji Rady Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie art.2 ust.li 2 dekretu Prezydenta R:?.E3czypospolitej z dnia 9 grud
nia 1939r. o powołaniu Rady Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.R.P.Nr.2 z 1958r.,poz.4/ 
zarzędzam otwar.c:i,e sesji zwyczajnej Rady Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 paździer
nika 1967r. 

PREZES RAD!" MINISTRÓW 
w/z /-/S'.anislaw Illbodziecld. 

PREZYDEN.J:' RZ:EXJZYPOSPOLITET 
/ -/ .August Zaleski 

Powołanie Delegata Rzę.du Rzeczypospolitej Polskiej 
w Niemieckiej Republice Federalnej. 

Rada Ministrów w dniu 15 września 1967r. powołała na stanowisko Delegata Rzędu 
R.P,w Niemieckiej Republice Federalnej ppłk.Czesława ERUNNERA - 53. Bonn-Illisdorf, 19, 

West Germ.an,y. 

Odwołanie Delegata R~ę.du Rzec~'P<;>spolitej Polskiej 
w Bradf'ord • 

. Rad.a Ministrów w dni.u 27 września 1967r. od.wolała Delegata Rzę..du Rzeczypospo,
litej Polskiej na okręg Bradf'ord Józef'a sr.ACHOW.A na jego prośbę z powodu choroby. 

Ogłoszenie Głównego Komisarza Wyborczego 
o zmianach w składzie członków Rady Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Główna Komisarz Wyborczy za,viadomil, że członkowie Rady-Rzeczypospolitej Polskiej 
Janusz 'QWID-,ALEX.ANDROWICZ i gen„bryg.Tad.eusz MACHAIBKI zrzekli się swych stanowisk 
członków Rady Rzeczypospolitej Polskiej; że wyznaczony przez Zwię.zek Ziem Wschodnich 
R.P. na członka Rady R.P. Ryszard GRABIID wobec niezłożenia przyrzeczenia w oznaczo
nym terminie przestał być członkiem Rady R.P.; że na miejsce opróżnione przez Rysaar
da GRABCk został wyznaczony na członka Rady R.P. ppłk.Zygmunt KUBISZ. 
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Ogłoszenie Regulaminu 
Komitetu Skarbu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 

na Coventry i okoliczne miejscowości. 

RIDULAMIN 
Komitetu Skarbu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 

na Coventry i okoliczne miejscowości. 

Par. 1. 

Komitet nosi nazwę: 11 IComitet Skarbu Narodowego R.P. na Coventry i okoliczne miejsco
wości". 

Par. 2. 

Terenem działania Komitetu jest miasto Coventry i okoliczne miejscmvości, w których 
nie m':l kon6rek Skarbu Narodo,rego R.P. 

Par. 3. 
Do zakresu działania Komitetu należy wykonyv~nie zadań nałożonych przez dekret Frezy-. 
danta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4- lutego 1959r. o Skarbie Nar,odo,zym R.P. /Dz. 
U.R.P.Nr.6/66,poz.7/. 
Dla wykonania tych zadań Komitet : 
a/ zbiera fundusze na terenie Ooventry i okolicy od płatników i przekazuje je do 

Głównej Komisji Skarbu Narodowego R.P. przy końcu każdego miesię.ca; 
b/ robi zapotrzebowanie do Głównej Komisji Skarbu Narodowego R.P. na legitymacje, 

wkJ:.adld. do legitymacji i znaczki; 
c/ · prowadzi ewidencję płatników zwyczajnych jak i klubu ty się.ca; 
d/ in:f'ormuje płatników o działalności Skarbu Narodowego R.P. i propaguje obowię.zek 

wpłat na Skarb Narodowy R.P. wśród miejsÓovrego społeczeństwa polskiego; 
e/ wspSl.dzial.a z Głóvmę.. Komisję.. Skarbu Narodowego R.P. w ,zykonaniu powyższych zadań. 

Par. 4-. 
Komitet składa się z tylu osób ile potrzeba do spra.mego działania Komitetu i jest 
wybierany przez Walne Zebranie Płatników na Skarb Narad ovzy R.P. na okres trzech lat. 
Skład Komitetu należy zgłosić Głównej Komisji S.N.R.P. 

Par. 5. 
Czl.oaek Komitetu traci sv.6j mandat w cię.gu kadencji na skutek 
a/ pisemnej rezygnacji; · 
b/ opuszczenie terenu Coventry na stale i 
c/ nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach. 
W razie zdekompletowania· skl:.adu' Komitetu pozostałym członkom przysługuje prawo koop
tacji do składu Komitetu nowych członków na pozostaję.cy czas kadencji. 
Kooptację należy zgłosić do Głównej Komisji S.N.R.P. 

Par. 6. 

Komitet ·wybiera spośród sweg9 składu przewodniczę..cego Komitetu, zastępcę przewodni
czę..cego, skarbnika i sekretarza. 

Par. 7. 
Przewodniczę.cy Komitetu reprezentuje Komitet na zevmę.trz, ma ogólny nadzór nad dzia
l.alnościę. Komitetu, zwołuje co najmniej raz na 3 miesię.ce posiedzenia Komitetu, na 
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których przewodniczy, zwołuje. raz na rok zwyczajne Walne Zebranie płatników Skarbu 
Narodowego R.P. a w miarę potrzeby nadzwyczajne Walne Zebranie, przewodniczy na tych 
zebraniach, sk1ada na tych zebraniach sprawozdania z działalności Komitetu za ubieg
ły okres czasu, składa na tych zebraniach właściwe wnioski; w imieniu Komitetu pod
pisuje wszystkie pisma, przy czym kwity przychodowe i rozchodowe wymagaję. podpisu 
skarbnika Komitetu. 

Par. 8. 

Na posiedzeniach Komitetu do ważności uchwal jest niezbędna 2/3 liczby członków, 

Pa.r. 9. 
Zastępca przewodniczę.cego Komitetu spełnia zlecone IIll przez przewodniczę.cego czyn
ności, a w razie opróżnienia stanowiska przewodniczę.cego obejIIUje je do czasu novzych 
wyborów. 

Par. 10. 

Skarbnik Komitetu prowadzi księgowość Komitetu, zbiera składki, ofiary i da:rzy nr 
rzecz Skarbu Narodowego R.P. i przekazuje je przy końcu każdego miesię.ca do :GłóVr •. ,j 
Komisji Skarbu Narodowego R.P., robi zapotrzebowanie na znaczki Skarbu Narodowego 
R.P., sporzędza roczne zamknięcia rachunków kasy i rachunku znaczków Skarbu Narodo
wego R.P., podpisuje wraz z przewodniczę.cym kwity przychodowe i rozchodowe, . jest od
powiedzialny moralnie i materialnie za całość gospodarki finansowej Komitetu. Do 
jego zadań należy zorganizowanie sieci pel.nomocników do zbierania fundusz.ów na rzecz 
Skarbu Narodowego R.P. 

Par. ll. 

Sekretarz Komitetu prowadzi eWidencję płatników Skarb1f Narodowego R.P., wysyła zapro
szenia członkom Komitetu na posiedzenia, prowadz~ księgę protokołów, wysyła zapro
szenia na Walne Zebranie Płatników Skarbu Narodowego R.P., robi zapotrzebowania do 
Głównej Komisji Skarbu Narodowego R.P. na legitymacje i. wkładki do nich, wystawia 
legityI.Bcje i wkladld.. do legitymacji i załatwia bież~cę. kÓresponderx,ję. 

. . 

Par. 12. 

Pozostali członkowie Komitetu spełniaję. czynności zlecona im przez skład Komitetu. 

Par. 13. 

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Głównę. Komis; 
S.N.R.P. i ogłoszenie go w Dzienniku Ustaw R.P. 

Powyt,szy Reguł.amin zatwierdzony został prze z Głównę. Koµdsję Skarbu Narodowego R.P. 
w dniu 10 października 1967r. /zgodnie z art.13 dekretu Prezydenta R.P. o· Skarbie 
Narodowym R.P. z dnia 4.2.1959r. /Dz.U.R.P.Nr.6 z 1966r.,poz.7/ po uzyskaniu Wię.żę.
cej opinii Ministra Sprawiedliwości pismem z dnia J..4.. 9.1_967r. 

Sprostowanie onzylki pisarskiej. 

Na str.27 Dziennika Ustaw Nr.4 z 4 września 1967r. zamiast II Skarbnikiem Kapituły 
Feliksa Jaworskiego" powinno być "Skarbnikiem Kapituły Wacława Grubińakiego" • 

=============================-===-===-=-===-======--::..~------------------------------------
Od.bito z polecenia Ministra Sprawiedliwości. 
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