Dzi ennik Ustaw Nr 23

-

322

Poz. 260. 261

~

262

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

260
ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 21 czerwca 1950 r.

, ' ...

I

j

w sprawie utworzenia powiatów miejskich z miast: Zielona Góra w województwie
w

województwie

i

rzeszowskim

Koszalin

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r.
o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Pań
stwa (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co. nastę
puje:
§ 1. Z powiatu zielonogórskiego w województwie
poznańskim wyłącza się m iasto Zielona Góra i tworzy
się z jego Qbszaru powiat miejski.
§ 2. Z powiatu rzeszowskiego w województwie rzeszowskim wyłącza si ę miasto Rzeszów i tworzy się z jego obszaru powiat miejski.

w

Rzeszów

szczecińskim.

województwie

, § 3. Z

poznańskim,

koszalińskiego

powiatu

w województwie '
miasto Koszalin i tworzy się
z jego. obszaru powiat miejski.
szczecińskim wyłącza się

§ 4. Wykonanie rozporządzenia porucza
sowi Rady Ministrów.
§ 5.
szenia.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

się

Preze-

z dniem

ogło-

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
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MINISTRA

SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 19 czerwca 1950 r.
o utworzeniu

Wydziałów

dla nieletnich w

Sądach

.i

się Wydziały

dla nieletnich

(Sądy

w

-..

!

Białymstoku,

Giżycku,

Siedlcach'

, Zamościu.

Na podstawie art. 4 prawa Q ustroju sądóW powszechnych w brzmieniu ustalonym wart. , 1 ustawy
z dnia 27 kwietnia 1949 r. (Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 237)
zarządza się, co. następuje:

§ 1. Tworzy

Okręgowych

'_4

dla

nieletnich) w Sądach Okręgowych w
życku, Siedlca,c h i Zamościu.

Białymstoku,

Gi-

§, 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniell?Qgloszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 1950 r.

Minister Sprawiedliwości: w z. T: Rek
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ROZPORZĄDZ.ENIE MINISTRA PRZEMYSŁU CIĘiKlEGO

z dnia 19 czerwca 1950 r.
w sprawie trybu wykupu butli do gazów technicznych oraz
Na podstawie art. 2 i 3 dekretu z dnia 26 paździer
nika 1949 r. o wykupie butli do gazów technicznych
~Dz. U. R. P. Nr 55, poz. 439) zarządza się, co nastę
puje:

l

wypłaty

odszkodowania.

poz. 439) obowiązani są w łasnym staraniem i za zwrotem kosztów przewozu dostarczyć j e w czasie i miejscu
wskazanym dla poszczególnych posiadaczy butli przez
prz e dsiębiorstwo państwow e wyodrębnione "Zjednoczo' ne Zakłady Prz emysłu Gazów Technicznych" zwane
d alej Zjednoczonymi Zakładam i.
§ 1. 1. Posiadacze butli do. gazów technicznych, któ2. Obow iązek dostarczenia moż e być wvkonany
re pudlegaj ą wykupowi stosownie do art. 1 dekretu
przez nadanie butli k o l eją na najbliższej stacji.
z dnia 26 października ' 1949 r. (Dz. U. R. P. Nr 55,

--
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§ 4. Odszkodowanie wynosi:
1) 40 zł za 1 kg wagi butli w dobrym stanie (nie uszkodzonej, posiadającej stopę i kołpak),
2) 6,5 zł za 1 kg wagi butli uszkodzonej.

3. W uzasadnionych przypadkach Zjednoczone Zazwolnić posiadacza od obowiązku dostarczenia butli własnym staraniem.

kłady mogą

§ 2.
W szczególnie gospod:cJrczo uzasadnionych
przypadkach Minister Przemysłu Ciężkiego może wyzna czyć posiadaczowi butli późniejszy termin dostarcZEnia butli niż oznaczony przez Zjedn~czone Zakłady.
§ 3. 1. Posiadacz butli, który dostarczył ją na miejsce wskazane, otrzymuje od Zjednoczonych Zakładów
zwrot uzasadnionych kosztów przewozu oraz w przypadku udowodnienia prawa własności butli, odszkodowanie określone w § 5.
2.

Wysokość

Zakłady

odszkodowania ustalają Zjednoczone
na podstawie opinii rzeczoznawców.

§ 5. Wypłata odszkodowania oraz zwrot koS'zt6w
przewozu następuje w ciągu dwóch tygodni od dostarczenia butli przez posiadacza.
§ 6. Osobom, które nie udowodniły prawa własności
butli, przysługuje prawo dochodzenia pretensji o odszkodowanie na drodze sądowej.
§ 7.
szenia.

Rozporządzenie

Kierownik Ministerstwa

wchodzi w

życie

z dni.em

ogło

Przemysłu Ciężkiego:

K. Zemaitis
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MINISTRA HANDLU

WEWNĘTRZNEGO

z dnia 21 czerwca 1950 r.
zmieniające rozporządzenie

z dnia 29 grudnia 1949 r. w sprawie odstępowania przy przemiale gospodarczym
niektórych rodzajów zboża na rzecz Państwa.
Wewnętrznego może w drodze zarządzenia zwolnić na obszarze całego Państwa
lub na oznaczonych terenach niektóre kategorie
osób oddających zboże do przemiału gospodarczego
lub wymiany na przetwory zbożowe od obowiązku
odstępowania na rzecz Państwa zbóż wymienjonych
w § 2",
2) dotychczasowe §§ 8 i 9 otrzymują kolejną numerację jako §§ 9 i 10.

"§ 8. Minister Handlu

Na podstawie ar t. 2 ust. 2 i art. 8 dekretu z dnia
5 sierpnia 1949 r. o reglamentacji niektórych surowców,
półfabrykatów i wyrobów gotowych (Dz. U. R. P. Nr 40,
poz. 341) oraz w związku z § 1 rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 października 1949 r. w sprawie uznania niektórych artykułów za reglamentowane (Dz. U. '
R. P. Nr 56, poz. 444) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Handlu Wewz dnia 29 grudnia 19'19 r. w sprawie odstę
powania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zboża na rzecz Państwa (Dz. U. R. P. z 1950 r.
Nr 2, poz. 8) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 8 otrzymuje następujące brzmienie:
§ 1.

nętrznego

§ 2.
ogłoszenia

Rozporządzenie wchodzi w
z mocą obowiązującą od

życie z dniem
dnia 1 stycznia

1950 r.

Minister Handlu

Wewnętrznego:

T. Dietrich
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2EGLUGI

z dnia 30 czerwca 1950 r.

w sprawie kwalifikacji oficerów

kulturalno-oświatowych

Na podstawie art. 6 pkt 11 i art. 7 rozp orządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1930 r.
o bezpieczeństwie statków morskich (Dz. U. R. P.
z 1938 r. Nr 46, poz. 376) oraz art. 6 dekretu z dnia 27
marca 1947 r. o zmianach organizacji i zakre~ie działania naczelnych władz administracyjnych (Dz. U. R. P .
Nr 31, poz. 130) zarządza się, co nast(-;puje:

na morskich statkach bandlowych.

§ 1. Oficerom kulturalno-oświatowym na morskich
statkach handlowych może być pe łnoletni obywatel polski, którego wierność dla Rzeczypospolitej P olskiej
i ustroju demJkracji ludowej nie ulega wątpliwości
i który posiada odpowiednie kwalifikacje moralne i zaw odowe oraz odpowia da innym warunkom przewidz.ianym w nin.icjszym r ozpolządzeniu.

