NADANIE STATUTU ORGANIZACYJNEGO
CENTRALNEMU URZĘDOWI GOSPODABKI
.
TORFOWEJ

jEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PREZYDIOW RAD
NARODOWYCH W ZAKRESm ADMINISTRACJI
TORFOWEJ

· W wy1kananiu p0$tanowień art. 14 dek.retu :z dnia
24 czerwca 1953 <r. o eksploatacji złóż (Dz. U. nr 33,
poz. 135) Rada Ministrów ;powzięła w dniu 2 kwietnia
1955 r. uchwalę nr 270 w ,~rawie nadaJnia statutu
organizacyjnego Centrallilemu Urzędowi Gospodarki
Torfowej.
Z chwilą utworzenia C.U.G.T. zagadnienia geoło
giczne dotyczące złóż torfu łącznie :z zatwierdza-niem
dclkumentacji tych :zlóż przechodzą z Centralnego
Urzędu Geologii do nowego mzędru.

W Monitorze Pols.1tim nr 33 z dnia 15 kwietnia
1955 r. ogłos7JO.tla została pod poz. 311 uchwala nr 271
Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia· 1955 •r. w sprawie
UJtwOTzerna jednostek organizacyjnych prezydiów ~ad
narodowych w zakresie adnlWstracji torfowej. W myśl
postanowień tej uchwały organami .prezydiów wojewódzkich rad nar<odowych w zalk:re.sie adinmistracji
.torfowej są samodzielne oddziały nadzoru nad . gospodarką torfową i samodzielne stanowi>Ska pracy wojewód?Jkiego inspektora gos,podawki torfowej, a prezydiów powiatowych -rad na.r~owych samodzielne
stanowisika .pracy powiatowego inspektora gospodarki
torfOMrej.
Usprawnienia władzy nacze1nej w stosullllru do tycb
organów wykonuje Prezes Centralnego UTZędu Gospodarki. Torfowej.

(ż)

WSTĘP

PRACOWNIKOW CENTRALNEGO URZĘDU
GEOLOGU NA TEREN ZAKŁADóW PODLEGŁYCH
INNYM RESORTOM

W celu umożliwienia pracownikom Ce..11tralnego
Geologii wykonania zadań określnnych w art. 2
de>kre·tu z. dnia B października 1951 r. o państwowej
służbie geologiC71tlej (D7~,.JJ. Nr 52, poz. 369), a w szcze_ .
gólnoścd sprawowania .kontroli geologicznej,
Prezes
Rady M<i.nistrów wydal pismo dkó1ne Nr 63 z dnia
26 marca 1955 r. regulujące wstęp .tych· :pracGwników
na teren zakładów podległych innym resootom.
Pcdsta,wą do otrzymania przepustki na teren zakładu jest upoważnienie wystawione .przez Prezesa
lub wiceprezesa urzędu. Poszczególni ministrowie
(kierownicy ceB1Iralnych urzędów) :zostali zob(•Wiązani
do wydania odpowiednich .zarządzeń .podległym jednostkom organizacyjnym. ·

(ż)

Urzędu
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO
l ·PRZECHOWYWANIE PROB
W oetatillim czasie został uzgodniony międzyresorto
wo ·projekt zarządzeinia Prezesa Centralnego Urzędu
Geologii· w sprawie spi)I'ządzania kart otwOI"ów ~viert~
niczych oraz postępowania z .próbami pobrnnynu
z tych wiereeń. Przy opracowywaatiu projektu kierowano się konie=ością właściwego zabe2lp.teczenia
wyników obsenwa.cji i. badań przeprowadzonych w czasie wiercenia, tak aby wyniki" te mogły być ewentualnie . wykorzystane :zarówno przez naukę jak i gospodaa.ik::ę narodową ;przy rozwiązywaniu innych problemów geologicznych na danym terenie. Jednocześnie
projeiklt rozwiązuje w sposób jednoli.ty dla cał ej pań
stwowej slll'Żby geolog1cznej zaga.dillie.nie przechowywania prób, pelbranych w czasie wierceń. W. zależno
ści od charaikteru prowarlmnych wierceń próo:v z nich
poibrane będą bądź przechowywane w carości bąd7.
też redukowane lub niS2!CZ<l.Ile. War1l1Ilkiem uedukowąnia lulb 2111iszczenia s tarych prób przechowywanych
dotychczas przez różne jednostki jest ru,przednie ich
udiO\kumentowlłiiiii.e i przekazanie
sparządZO!Ilej luwty
otworu wiertniczego do Biura Dok.u~entacji Geol{)gicznej przy Centroornym Urzędzie Geologii.
W chwili wydrukowania tej nota1:ld zarządzenie ibę
dzie już prawdopodobnie podpisam.e i wejdzie w _życie .
(ż)
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JEDNOLITY TEKST· PRAWA GORNICZEGO
W Dzierrmiku Ustaw ;PRL Nr 10 z dn.ia 9 m!łll'ca
195·5 r. ogłoszony :zos'tal .pod poz. 65 jednality ·tekst
!lli"awa gónnicrego, w kiórym uwzględnione zostały
zmia:ny tego prrawa . wprowadzone dekretem z dnia 211
·października 1954 r. o zmianie .prawa górniczego {Dz.
U. Nir 47, IPQZ. 224) i wynikające z de'klretu z dnia 21
pa~-zierni:ka 1954 r. o urzędach .gómiczych {Dz.U. Nr
47, poz. 223).
.
(2)
ZASADY WYBORU I TRYBU UZGADNIANIA
LOKALIZACJI INWESTYCJI
Z dniem 15 .kwietma 1955 ~- ·weszło w życ1e zarzą
dzenie Prz..eowodniczącego Państwowej Komisji Pla.nowania Gospodarezego Nr 40 ·z dnia 11 mai"ca 1955 r.
w s,praJwie zasad wyboru i trybu uzgadniania l'ld-talizacji inwestycji (Biuletyn PKPG Nr 7, iPOZ. 24). Zarządzenie to uchyla dotychczas obowiązującą w tym
zakn'e.sie instrukcję Nr 92.
~-·

.
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ABSOLWENCI TECHXIKOW GEOLOGICZNYCH
W Monitarze Pol.Sk.im Nr. A-24 zostało ~oszone ;pod
za-rządzenie Rrezesa Centralnego Urrzędu Geologii z dnia 12 marea 1955 r. w sprawie 'UStalenia wy.ka7JU średnich sz.k-61 zawodowych (rtechników) podległych ~ CentrvLuego Urzędu Geologii, których
absolwenci podlegają w 1955 r. przepisowi · ustawy
o .planowanym zawudnianiu apsolwentów średnich
sz.kół
zawodowych oraz s·zkól wyi:szych. Wy!~azem
{)bjęte· :zostało -jak oo rt"liku Techn~kuni. Genlngiczn~
w Kra.kowi.e oraz po raz piwwszy Technilkum Geologiczne w Warsmwie.
Należy przypomnieć, że uczniowie Technikuin. w
K·rakowie ~jalizują się w zakresie .geologii i)OSZUkiwawczej i geofizyki, r.aroomiast w Wanszawi:e w za·W"esie geologii pos2'lllkiwawczej i geologii inżynierskiej.

poz. 246
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