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i przejściowego.

223.

Obwieszczenie Ministra handlu
z dnia 18. maja 1917,

przypadki bardzo pilne
porządek dzienny.

^

I ma ono zawierać

§ 3.
Na posiedzeniach Głównego Wydziału, prze-

w sprawie

wydania

statutu Głównego Wydziału woduiezy Minister handlu, a w jego zastępstwie
Komisarz Jeneralny dla gospodarstwa wojennego
dla yospodarstwa wojennego i przejściowego.

i przejściowego albo jeden z jego zastępców.
Na zasadzie rozporządzenia ministeryalnego
v. diiii 30. marca 1917, Dz. u. p. Nr. 137, wy
daje się podany poniżej statut Głównego Wydziału
dla gospodarstwa wojennego i przejściowego:
§ I-

§ 4.
Przewodniczący otwiera posiedzenie, kieruje
rozprawami, stara się o należyty ich przebieg,
a w szczególności o zwięzłą i rzeczową debatę,
zarządza głosowanie i zamyka posiedzenie. Prze
wodniczący może zmienić porządek przedmiotów
rozprawy albo usunąć jakiś przedmiot z porządku
dziennego. On rozstrzyga także w danym razie
0 odroczeniu 'dalszej rozprawy nad pewnym
przedmiotem.

Minister handlu powołuje każdocześnie na
przeciąg jednego roku kalendarzowego członków
Głównego Wydziału dla gospodarstwa wojennego
i przejściowego, o ile nie są oni przewodniczącymi
związkowego kierownictwa jednego ze związków
wojennych albo gospodarczych i jako tacy nie należą
Przewodniczący ma także prawo wyznaczyć
do Głównego Wydziału w myśl § 5., ustęp 3.,
pewien
określony czas trwania dla wywodów
rozporządzenia ministeryalnego z dnia 30. marca
mówców. On oznacza wreszcie te części rozprawy
1917, Dz. u. p. Nr. 137.
1 te uchwały, które należy traktować jako poufne.
§ 2.

Główny Wydział zwołuje na posiedzenia
Minister handln albo na jego zlecenie Komisarz
Jeneralny dla gospodarstwa wojennego i przejścio
wego.
Zaproszenie należy wystosować przynajmniej
na 8 dni przed posiedzeniem — pominąwszy
( F uliuin o u .

§ 5.
Przy wniosku o zamknięcie debaty można
wystąpić także z wnioskiem o wybór mówców
jeneralnych. Jeżeli zgromadzenie rozstrzygnie w tym
duchu, to zapisani jeszcze do głosu mówcy mają
prawo wybrać dwóch mówców jeneralnych, z Któ
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rych jednego ustanowi się mówcą .„za8, a dru
giego mówcą „przeciw “, jeżeli pozwala na to
rodzaj przedmiotu obrad. W ybcr den należy usku
tecznić pod kierownictwem przewodniczącego albo
jednego z zastępców, wyznaczonych przez niego
w tym celu.
§ 6.

interesowanych władz centralnych do wydelego
wania zastępców, jeżeli wymagają tego przedmioty
rozprawy.
Ponadto można także w poszczególnych przy
padkach powoływać do uczestniczenia w narodach
innych znawców lub inne osoby wywiadowcze
z poza Głównego Wydziału.

Utówny Wydział jest zdolny do powzięcia
§ 10.
uchwał w razie obecności przynajmniej '50 człon
Rozprawy Głownego Wydziału
ków, albo jeżeli liczba jego członków wynosi
wydziałów
nie są jawne.
mniej niż 150, w razie obecności przynajmniej
jednej trzeciej części jego członków.
§ 11
Członkowie Głównego Wydziału są obowiązani

i jego pod-

do brania udziału w jego obradach. Kto bez pi
Przewodniczący m a starać się o to, aby co
semnego usprawiedliwienia opuści trzy po sobie do narad Głównego Wydziału były prowadzone
uastępujące posiedzenia Głównego Wydziału tego protokoły, zawierające istotną treść rozprawy i wy
może Minister handlu uznać za tracącego mandat. nik głosowań. Do protokołów tych wolno wglądać
wszystkim członkom Głównego Wydziału. Zresztą
pozostawia się uznaniu przewodniczącego, czy.
§ 7.
i w jakim rozmiarze należy protokoły drukować
Głosowanie odbywa Łsię przez podniesienie albo ogłaszać.
rąk albo kartkami. Głosowanie kartkami odbędzie
Ewentualne umieszczanie sprawozdań z roz
się, jeżeli zażąda go przynajmniej połowa obecnych praw Głównego Wydziału i jego podwydzialów
członków albo jeśli zarządzi je przewodniczący.
w dziennikach i pismach fachowych zastrzega się
Przy glosowaniu pisemnem należy używać
urzędowych kartek do .głosowania, na których
znajduje się imię i nazwisko głosującego i uwi
docznioną jest ta grupa Głównego Wydziału [izby
handlowe i przemysłowe, organizacje wojennogospodarcze, Organizacye robotnicze, członkowie
mianowani przez Ministra handlu (§ 5. rozporzą
dzenia ministeryalnego z dnia 30. marca 1917,
Dz. u. p. Nr. 137)], do której należy członek
głosujący.

§ 8.
Członkowie Głównego Wydziału mają prawo
zwracać się z zapytaniem do przewoduh-ząoego
w sprawie przedmiotów, tyczących się zakresu
działania Jenerainego Komisaryatu. Przewodniczący
może na tego rodzaju zapytania odpowiedzieć na
tychmiast albo na końcu posiedzenia, albo też,
jeżeli potrzebne są dochodzenia drogą pisemną.
Jeżeli odpowiedź na takie zapytania nié jest wska
zaną ze względu na interesy państwowe, to może
jej przewodniczący odmówić. Debaty nad odpo
wiedzią nie przeprowadza się.
i
§ ».
Jako zastępcy rządu są
dzeniach Głównego Wydziału
lunkcyonaryufcze Jenerainego
strowi handlu zastrzega się

wyłącznie biuru Jenerainego Komisaryatu.
§

12.

Wnioski mogą być przedmiotem rozpraw y
w Głównym Wydziale tylko o tyle, o ile odpo
wiadają one w inyśl rozporządzenia ministeryai
nego z dnia 30. marca 1917, Dz. u. p. Nr. 137,
zakresowi działania Głównego Wydziału. Roz
strzyga o tem przewodniczący.
Wnioski, przedstawione
przez
członków
Głównego Wydziału, można wziąć na porzącn k
dzienny tylko wtedy, jeżeli wpłyną do. oiura Jene
rainego Komisaryatu na trzy tygodnie przed po
siedzeniem. Wnioski, wniesione później albo już
na pełnem zgromadzeniu co do przedmiotów, nie
objętych porządkiem dziennym, należy wziąć pod
obrady tylko wtedy, jeżeli przynajmniej dwie
trzecie części obecnych członKÓw głosuje za ich
nagłością. O ile przewodniczący nie zarządzi nic
innego, udbędzie się głosowanie nad nagłością
i narada nad samym wnioskiem po załatwieniu
porządku dziennego.
Przedłożenia i wnioski Jenerainego Komisa
ryatu nie podlegają powyższym postanowieniom.

obecnymi na posie
§ 13.
przeznaczeni do tego
Do współdziałania w kwestyach organizacyj
Komisaryatu. Mini
prawo zaproszenia nych i przy prowadzeniu czynności, bieżących
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W ogólności jest zadaniem tych wydziałów
powoła Minister handlu wyd2iał pracy, składający
się najwyżej z 25 członków, w którym prze obradować nad przydzielonemi im sprawami
wodniczy Komisarz Jeneralny lub jeden z jego i zdawać sprawę Głównemu Wydziałowi. Ten
zastępców.
ostatni może jednak upoważnić wspomniane wy
Ponadto ustanawia się następujące stałe wy działy do ostatecznego załatwiania pewnych ozna
czonych spraw poszczególnych alLo też ich grup.
działy fachowe:
Ró.m ież może Komisarz Jeneralny w przypadkach
a) wydział, dla maieryałów surowych.
nagłych zażądać od wydziałów bezpośredniego
przedłożenia opmii. W e wspomnianych przypad
b) wydział skarbowy.
kach mają wydziały zdać sprawę Wydziałowi
r) wydział ruchu.
Głównemu na najbliższem posiedzeniu.
d) wydział społeczno-polityczny*.
Wszystkie wyaziały zwołuje odnośny prze
Te stałe wydziały fachowe składają się oprócz wodniczący albo też jego zastępcy za pośrednictwem
przewodniczącego i jego obu zastępców najwyżej Jeneralnego Komisaryatu.
z 40 członków, wybranych przez Główny Wydział.
Z posiedzeń wszystkich wydziałów prowadzi
Dla tego: wyboru przedstawia propozycye wydział się protokół, zawierający istotną treść rozpraw.
pracy. Przewodniczących wydziałów fachowych
Zresztą co do prowadzenia spraw wydziałów
i obu ich zastępców mianuje Minister handlu,
a to przewodniczących z grona wydziału pracy, a za obowiązują analogicznie ,'osianowienia ..tatutu, sta
nowcze dla \A y działu Głównego. Jednak co do
stępców z grona członków Głównego Wydziału.
zwoływania posiedzeń i przyjmowania wniosków
W taki sam sposób może Minister handlu
na porządek dzienny wyda Komisarz Jeneralny
albo na jego zlecenie Jeneralny Komisarz zarzą
odpowiadające celowi obrad wydziału zarządzenia
dzić tworzenie dalszych stałych wydziałów facho ułatwiające.
wych a ltu też wydziałów fachowych dla trakto
wania pewnych oznaczonych kwestyi.
§ 15Komisarz Jeneralny może zarządzić wspólne
Członkowie Wydziału Głównego wykonują
obrady kilku wydziałów. Drzewodniczy w takim swoje funkcye Oako urząd honorowy. 0 ile człon
razie on sam] albo jeden z jego zastępców.
kom Wydziału Głównego należy się zwrot kosztów
Następnie zastrzega mu się prawo zwoły podróży, postanawia Minister handlu w porozu
wania przynależnych poszczególnych grup Wy mieniu z Ministrem skarbu.
działu Głównego (§ '7.) na oddzielne narady.

§ 16.
Członkowie wydziału pracy m ają prawo być
Sprawy biura Wydziału Głównego prowadzi
obecnymi na naradach wszystkich wydziałów fa
Komisaryat Jeneralny dla gospodarstwa wojennego
chowych.
f przejściuwegu
§ 14.
Urban włr
Przydział czynności wymienionym w § 13.
wydziałom usKutecznia Komisarz Jeneralny.
i

Z e k. uadwurouj » państwowej drukami.

