§ 1.

Państwo

Poz. 21, 22 i 23
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Dziennik Ustaw Nr 3
przejmuje

1) utrzymywane przez

nieodpłatnie

związki

na

8amorządu

nego zakłady lecznicze, których
mania należy do Państwa,

własność:

terytorialutrzy-

obowiązek .

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

§ 2. Terminy przeJęcIa poszczególnych
leczniczych zostaną ustalone w odpowiednich
niach o przejęciu tych zakładów.

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 techniczne i biurowe.
§ 4. Osoby
czo-odbiorczych
wynagrodzenie.

uczestniczące

mogą

w pracach komisji zdawza swe czynności

otrzymywać

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

zakładów

zarządze

§ 6.
szenia z

§ 3. 1. Przejęcia poszczególnych zakładów leczniczych dokonują komisje zdawczo-odbiorcze. W skład
komisji wchodzą: delegat miejscowo właściwej wojewódzkiej władzy administracji ogólnej (służby zdrowia) - jako przewodniczący oraz w charakterze człon
ków delegaci: Ministra Zdrowia, 'Ministra Skarbu, zain-

Rozporządzenie

wchodzi w życie z dniem ogło
od dnia 1 grudnia 1948 r.

mocą obowiązującą

Minister Zdrowia: T. Michejda
Minister Administracji Publicznej: WI. WolskI
Minister Skarbu: K. Dqbrowskl
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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

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

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 krakf)wskim wyłącza się:
l) z gminy wiejskiej Cięcina -

część gromady Wieprz,
Pawlusie,
2) z gminy wiejskiej Sporysz - gromady: lsep, Kocurów i Sporysz,
3) z gminy wiejskiej Zabłocie gromadę Zabłocie
stanowiącą przysiółek

2. Nowa granica miasta Żywca biec będzie n. odcinku ,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.
szenia z

Rozporządzenie

wchodzi w życie z dniem ogło
od dnia l stycznia 1950 r.

mocą obowiązującą

Minister Administracji Publicznej:

Wł.

Wolski

•

\

23
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:

