1831
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 5 sierpnia 2004 r.
w sprawie trybu pracy Komisji Nazw MiejscowoÊci i Obiektów Fizjograficznych oraz wysokoÊci
wynagrodzenia przys∏ugujàcego jej cz∏onkom za udzia∏ w posiedzeniach
Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urz´dowych nazwach miejscowoÊci
i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612)
zarzàdza si´, co nast´puje:

3) przewodniczenie obradom Komisji;

§ 1. 1. Pracami Komisji Nazw MiejscowoÊci
i Obiektów Fizjograficznych, zwanej dalej „Komisjà”,
kieruje przewodniczàcy Komisji.

5) reprezentowanie Komisji na zewnàtrz;

2. Do kompetencji przewodniczàcego Komisji nale˝y w szczególnoÊci:
1) zwo∏ywanie posiedzeƒ Komisji;

———————
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje
dzia∏em administracji rzàdowej — administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).
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6) wyznaczanie cz∏onka Komisji opracowujàcego materia∏y na posiedzenia Komisji.
§ 2. Zast´pca przewodniczàcego Komisji wykonuje, w razie nieobecnoÊci przewodniczàcego Komisji,
zadania dla niego zastrze˝one.
§ 3. Sekretarz Komisji zapewnia obs∏ug´ techniczno-organizacyjnà prac Komisji.

2) ustalanie porzàdku obrad;
1)

4) czuwanie nad prawid∏owym i terminowym realizowaniem zadaƒ nale˝àcych do zakresu dzia∏alnoÊci
Komisji;

§ 4. 1. Przewodniczàcy zwo∏uje posiedzenia Komisji w miar´ potrzeby.
2. Zawiadomienia o terminie i miejscu posiedzenia
Komisji oraz materia∏y dotyczàce spraw stanowiàcych
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przedmiot obrad sà przekazywane cz∏onkom Komisji
nie póêniej ni˝ na 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
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3) cz∏onek opracowujàcy materia∏y na posiedzenie
— 200 z∏;
4) pozostali cz∏onkowie — 150 z∏.

§ 5. 1. Komisja wyra˝a swoje stanowisko w formie
uchwa∏y przyjmowanej zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów,
w obecnoÊci co najmniej po∏owy ogólnej liczby cz∏onków.

2. Wynagrodzenie za udzia∏ w posiedzeniach Komisji, o którym mowa w ust. 1, nie przys∏uguje cz∏onkom Komisji b´dàcym pracownikami Ministerstwa
Spraw Wewn´trznych i Administracji.

2. G∏osowanie ma charakter jawny.
§ 6. W posiedzeniach Komisji mogà braç udzia∏,
z g∏osem doradczym, osoby spoza jej sk∏adu, zaproszone przez przewodniczàcego.
§ 7. Z posiedzeƒ Komisji sporzàdza si´ protokó∏,
który podpisuje przewodniczàcy Komisji.
§ 8. 1. Za udzia∏ w posiedzeniach cz∏onkom Komisji przys∏uguje wynagrodzenie, którego wysokoÊç za
ka˝dy dzieƒ posiedzenia wynosi:

3. Cz∏onkom Komisji oraz osobom, o których mowa w § 6, którzy zamieszkujà poza miejscowoÊcià,
w której dzia∏a Komisja, przys∏ugujà diety, zwrot kosztów podró˝y i zakwaterowania na zasadach okreÊlonych w przepisach wydanych przez ministra w∏aÊciwego do spraw pracy na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.
§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

1) przewodniczàcy — 420 z∏;
2) zast´pca przewodniczàcego — 330 z∏;

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
R. Kalisz

