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3) plan finansowania produkcji z podaniem rodzaju 
i wysokości kapitałó\v, przeznaczonych dla założe

nia i prowadzenia przedsiębiorstwa. 

§ 4. Akt koncesji wymieni osobę koncesjonariusza 
i miejsce położenia pl}edsiębiorstwa, jego zakres i przed
miot działania oraz szczególne warunki koncesji. . 

§ 5. Podanie o udzielenie koncesji (§ 3) na dalsze 
prowadzenie istniejącej przędzalni lub pralni wełny na
leży złożyć w terminie jednego miesiąca od dnia wej
ścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

§ 6. Minister Przemysłu Lekkiego może w porozu
mieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Pla
nowania Gospodarczego cofnąć koncesję, udzieloną · na 
podstawie niniejszego rozporządzenia. 

§ 7. Istniejące przędzalnie i pralnie wełny zaprze
staną swej działalności i podlegają likwidacji: 

1) po upływie terminu, przewidzianego w § 5, w przy
padku niewniesienia w tym terminie podania 
o udzielenie koncesji, 

2) w ciągu jednego miesiąca od dnia doręczenia de
cyzji Ministra Przemysłu Lekkiego, zawierającej 

odmowę lub cofnięcie koncesji. . 

§ 8. W razie prowadzenia przędzalni lub pralni 
wełny bez koncesji stosuje się odpowiednie przepisy 
art. 140 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysło
wym (Dz. U. R. P . z 1927 r. Nr 35, poz. 468) z póżniej
szymi zmianami. 

§ 9. 1. Przepisów niniejszego rozporządzenia nie 
stosuje się do przędzalń i pr ah'! wełny, stanowiących 

przedmiot dział~lności lub część składową przedsię
biorstw państwowych, państwowo-spółdzielczych i cen
tral spółdzielczo-państwowych oraz przedsiębiorstw, po
zostających pod zarządem państwowym. 

2 .. Minister Przemysłu Lekkiego w porozumieniu 
z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego w drodze zarządzenia, ogłoszonego 

w Monitorze Polskim, może zwolnić poszczególne kate
gorie przędzalń i pralń wełny od obowiązku uzyskania 
kOlllcesji. 

§ 10. Wykonanie rozporz,ądzenia porucza· się Mini,
strowi Przemysłu Lekkiego. 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Minister Przemysłu Lekkiego: E. Stawiński 
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ROZPORZĄDZENIE RADY l\'lINISTRÓW 

z dnia 20 stycznia 1950 r . 

w sprawie A!cademii Vt'ychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w V'J'arszawie. 

Na podstawie art. 16 dekretu z dnia 28 październib, 
1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. 

. U .. R. P, Nr 66, poz. 415) w związku z art. 1 ust. 2 dekretu 
z dnia 27 lipca 1949 r. o Akademii Wychowania Fizycz
nego w Warszawie (Dz. U. R. PliIiiiir. 46, poz. 336) or~z 
apt. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 gr~a 1949 r. o orgam
zacji spraw kultury fizycznej i sportu (Dz. U. R. P. 
Nr 65, poz. 5

c
26) zarządza się, co następuje: 

:~ 1. Akademię Wychowania Fizycznego im. gen. 
broni Karola Świerczewskiego W Warszawie przekazuje 

się Głównemu Komitetowi Kultury Fizycznej przy Pre
zesie Rady Ministrów. . 

§ 2. Zwierzchnią władzą w sprawach zarządu 
i nadzoru nad Akademią, wykonywanych przez Główny 

. Komitet Kultury Fizycznej, jest Prezes Rady Ministrów. 
§ 3. Wykonanie rozporządzenia porucza się Preze

sowi Rady Ministrów. 
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. 

PIezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZp·ORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 16 grudnia 1949 r. 

w sprawie przejmowania przez PailSh,:,o sam~~ządowych zakładów leczniczych. 

Na podstawie art. 31 ust. ·3 .i ar t. 32 ustawy z dnia 
:n października J 913 r. o zakład2t::h .społecznych słu';:by 

zdrowia i planowej gospodarce w· słu;;;ble zdrowia (Dz. 

U. R. P. Nr 55, poz. 434) zarządza się w porozumieńiu 
z Ministrami Administr acji PubUcznej lora·zSkarbu za 
zgodą Rady Pmlstwa, co następuje: 
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§ 1. Państwo przejmuje nieodpłatnie na własność: 

1) utrzymywane przez związki 8amorządu terytorial
nego zakłady lecznicze, których obowiązek . utrzy
mania należy do Państwa, 

2) majątek związków samorządu terytorialnego bez
pośrednio związany z prowadzeniem tych zakładów 
i niezbędny do prawidłowego ich funkcjonowania 
wraz z wchodzącymi w skład tego majątku prawa
mi i zobo,,~zaniami w stosunku do osób trzecich, 
nie wyłącz~c zobowiązań mających swe źródło 
w stosunku najmu pracy. 

§ 2. Terminy przeJęcIa poszczególnych zakładów 

leczniczych zostaną ustalone w odpowiednich zarządze
niach o przejęciu tych zakładów. 

§ 3. 1. Przejęcia poszczególnych zakładów lecz
niczych dokonują komisje zdawczo-odbiorcze. W skład 

komisji wchodzą: delegat miejscowo właściwej woje
wódzkiej władzy administracji ogólnej (służby zdro
wia) - jako przewodniczący oraz w charakterze człon
ków delegaci: Ministra Zdrowia, 'Ministra Skarbu, zain-

teresowanego związku samorządu terytorialnego, koła 

Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia, 
działaj ącego przy przejmowa!lym zakładzie leczniczym, 
·oraz dyrektor przejmowanego zakładu. 

2. Przewodniczący komisji zdawczo-odbiorczych 
mogą w miarę potrzeby powoływać do współpracy 
z komisjami rzeczoznawców oraz pomocnicze siły tech
niczne i biurowe. 

§ 4. Osoby uczestniczące w pracach komisji zdaw
czo-odbiorczych mogą otrzymywać za swe czynności 
wynagrodzenie. 

§ 5. Koszty prZejęcIa zakładów leczniczych okre
§lonych w § 1 pokrywa Skarb Państwa z budżetu Mi
nisterstwa Zdrowia. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 1948 r. 

Minister Zdrowia: T. Michejda 

Minister Administracji Publicznej: WI. WolskI 

Minister Skarbu: K. Dqbrowskl 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ .-z dnia 18 stycznia 1950. r. 

w sprawie zmiany granic -miasta 2ywcaw powiecie żywieckim, województwie krakowskim. 

Na podstawie art.! ustawy z dnia 1 si~rpnia 1923 r. 
w przedmiocie dokonywania zmiany granic miejskich 
(J.)z. U. R. P. z 1923 r. Nr 92, poz. 719 i z 1932 r. Nr 
10~, poz. 895) prządzam, co następuje: 

§ 1.1. W powiecie żywieckim, województwie kra
kf)wskim wyłącza się: 

l) z gminy wiejskiej Cięcina - część gromady Wieprz, 
stanowiącą przysiółek Pawlusie, 

2) z gminy wiejskiej Sporysz - gromady: lsep, Ko
curów i Sporysz, 

3) z gminy wiejskiej Zabłocie - gromadę Zabłocie 

• 

i włącza się je do miasta Żywca w tymże powie
cie i. województ'.vie. 

2. Nowa granica miasta Żywca biec będzie n. od
cinku ,gromadyWieprz: od punktu przecięcia· granicy 
gromad ·· Radziechowy i Wieprz przez potok .. Rybny" 
w kierunku wschodnim, . lewym brzegiem tego potoku 
do jego ujścia do rzeki Soły, gdzie styka się z granicą 
dotychczasową gromady Zabłocie. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 1950 r. 

Minister Administracji Publicznej: Wł. Wolski 
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ROZPORZĄDZENIE IUINISTRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

z dnia 18 styeznia 1950 r. 

w .:;p.rawie zmiany granic miasta Pabianic w powiecie laskim, woje,wódzłwie łódzkim. 

Na podstawie art~ l ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. 
i w przedmiocie zaliczenia osad wiejskich w poczet miast 

oraz zmiany granic miast (Dz. U. R. P. z 1920r. Nr 19, poz. 02 
iz 1932 r. Nr 109, poz, 895) zarzt\dzam, co następuje: 

\ 


