§ 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

•

\
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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:

..

Dziennik Ustaw Nr 3

Poz. 23,24 i25

------~------------------------------------------------------------

§. 1. W

pow.iecie

łaskim,

włącza się je do obBzaru lliiasta Pabian'ice w
powiecie i województwie.

łódzkim

województwie

i

wyłącza się:

1)

•

z gm.iny wiejskiej Górka Pabianicka

gromadę

Rozporządzenie

§ 2.

Kar-

ogłoszenia

niszevvlcc,

z

mocą

wchodzi

obowiązuj.ącą

tymże

w życie z dniem
od dnia 1 stycznia

1950 r.

2) z gnilny wiejs::ic>j Vlidzew gromadę Jutrzkowice '-

Mmister Administracji Publicmej: Wł. WolskJ

24

.,tiUg;;;<1ROZPORZĄDZENI:-.:

MINiSTRA

ADMINISTRACJI

PUBLICZNEJ

z dnia 18 styczaia 1!:50 r .
sprawie zniesienia gmin wiejskich: Olklisko-Siewierska, Wojkowice Kościelne i Ożarowice, utw()rzenia gmin
wicJs!dcb: Gołonóg, Ząbkowice i SI!CZÓW oraz gmin wiej~idcb o charakterze miejskim n:azimierz i Strzemieszyce
Wielkie w powiecie będzińsldm, województwie śląsldm.

....'W

obszaru gminy Olkusko-Siewierska
gminę
o charakterze miejskim Strzemieszvce
Wielkie z siedzibą zarządu gminn~ " ~1:fzmhr
szycach Wielkich,
2) z obszaru gminy Ożarowi ce
gminę \7iejską Są- ",..
czów z siedzibą zarządu gminnego w SącZGwie.

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 22 września
1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązy
wania i tworzenia gmin wiejskich (Dz. U. R. P. z 1922 r.
Nr 86, poz. 770 i z 1933 r. Nr 35, poz. 294 oraz art. 43
d ekretu z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnvcn (Dz. U. R. P. z 1947 r. Nr 40, poz. 193, z 1948 r.
Nr 21, poz. 142, Nr 41, poz. 297 i Nr 52, poz. 416,
oraz z 1949 r, Nr 16; poz. 100) zarządza się w porozumieniu z Ministrem Skarbu, co następuje:

1) z

wiejską

§ 3. Z gminy wiejskiej Wojkowice Ko śCielne w po·wiecie będziilSkim, województwie śląskim wyłącza się
gromady:
...
1) Góra Siewierska i włącza się ją do gminy wiejskiej Bobrowniki,
2) Brzękowice, Dąbie, Goląsza i Malinowice i włącza
Się je do gminy Wiejskiej Łagisza.

§ 1. Z gminy wiejskiej Olkusko-Siewierska w powiecie będzillskim, województwie śląskim wyłącza się
gromady:
1) Golonóg i Z

.

Gołonóg

2)

j2j t,-;o:-zy się oninę wiejską
gminnego w Gołonogu,

§ 4 Znosi się w powiecie będzińskim, województwie śląskim gminę wiejs~_",,~~~_.e._,.Ko~elae
i obszar jej włącza się do gminy wiejskiej Ząbkowice.

~.

Ząbkowice
Ząbkowice

~iff!ff,

o~)szaru

siedzibą zarządu

z

-.

i z obszaru jej tworzy się gminę
z siedzibą zarządu gminne.so w

-

wiejską
Ząbko-

§ 5. Z nowoutworzonej gminy wiejskiej Sączów
w powiecie będ.zińskim, woiewództwie śląskim wyłącza '
się gromadę Wymysłów i włącza się ją do gminy wiejskiej Bobrowniki.

Maczki, Ostrowy Górnicze i · Porąbka
i z ich obszaru tworzy się gminę wiejską o charakte~~~.s~1 K~,imier:...;. sie~ibą zarządu gminnego w~:::lmlerzu.

3) Kazimierz,

§ 2. Znosi

się

w powiecie

będ -ińskim,

§ 6.
szenia z

Rozporządzenie

wchodzi w życie z dniem ogło
od dnia 1 stycznia 1950 r.

mocą obowiązuj ącą

województwie

śląskim gminy v.:ieJ~k~e 2Ik~łsl:::;,:;fJL~r&.lLą.>LQ#,iI,Q,Wj-C,,_e.,._ Minister Administracji Publicznej:
i z obszarów tych gmIh tworzy się w tymże po\\<-iecie
i województwie nowe gminy:
Minister Skarbu: K. Dqbrowski

Wł.

Wolski

•
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• r..n::?O?ZA)JZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

z drja 18 stycznia 19::0 r.
w sprnwic utworzenia gminy ,viejskiej Ph;dmwy oraz zmiany granic nieli>tÓi"ycb miast"l gmin wiej sld ch w , powhtach:

chełmiI'iskim,

chojnickim,

s:mbińskim

Na pod~ta-,-vie art. 104 rozporząclzc-d a Prezydenta
RzeczypospYlitcj z dnia 19 stycznia 1023 r. o Qrgan tzacji i zakresie działania · władz administracji ogólnej

i

tu~holsldm

w województwie- pomorskim.

(Dz. U. R P. z 1936 r. Nr 80, poz. 555)

zarządzam,

co

następuje:

§ 1. Z gminy v/iejsklej Chojnice w powleciechoj·

