~

§ l.

Ustaw .Nr 39 \,..
Akademię Sztuk Pięknych

Państwową Wyższą SzkołE: Sztuk
kowie przekształca się w jedną
szkołę

w Krakowie oraz
Plastycznych w Krawyższą

akademicką

artystyczną

pod nazwą: "Akademia Sztuk Plastycznych w Krakowie".
§ 2. Akademii Sztuk Plastycznych w Krakowie
nadaje się osobowość prawną.
§ 3. Studend Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Krakowie sw.ją się studentami Akademii Sztuk
Plastycznych w Krakowie.

§ 4. Maj ą~ek Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przechodzi na Akademię Sztuk Plastycznych
w Krakowie.
§ 5.. Wykonanie rozporządzenia porucza
strowi Kultury i Sztuki .

§ 6.
ogłosrenia

się

Rozporządzenie wchodzi w
ż~rcie
z mocą obowiązującą od dnia 1

Mini-

z dniem
września

1950 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Cyr?nkiewicz
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MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH

z dnia 25 lipca 1950 r.
zmieniające

rozporządzenie

w

sprawie

ochronnego. szczepienia

Na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwy€h chorób zwierzęcych (Dz. U . R. P .
z 1927 r. Nr 77, poz. 673, Nr 114, poz. 975, z 1928 r.
Nr 26, poz. 229, z 1932 r. Nr 26, poz. 229, Nr 60, poz. 573
i Nr 67, poz. 622, z 1934 r. Nr 110, poz. 976, z 1938 r.
Nr 27, poź. 245 i z 1948 r. Nr 49, pOZo 373) zarządza się,
co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rol-nictwa i Re- '.
form Rolnych z dnia 20 października 1948 r. w sprawie
ochronnego szczepienia psów przeciw wściekliźnie (Dz.
U. R. P. Nr 51, poz. 405) wprowadza się zmiany nastę

przeciw

wściekliźnie.

rynaryjnych własnych lub innych, umówionych za
prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
2. Szczepionki dostarcza Państwowy Instytut Wet erynaryjny w Puławach za zwrotem kosztów
zgodą

własnych".

2) § 7 otrzymuje brzmh:mie :
,,§ 7. Na pokrycie kosztów szczepienia Państwo
we Zak ła dy Lecznicze dla Zwierząt pobierać będą
opłatę od każdego szczepionego psa:
1. w gminach miejskich w wysokości - 250 zł,
2. w gminach wiejskich w wysokości
150 zł.
§ 2.

pujące:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:
,,§ 4. 1. Szczepienia przeprowadzają Państwowe Za~...
kłady Lecznicze dla Zwierząt przez lekarzy wete-

psów

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z

dniem

ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Reform Rolnyc!l: J.

Dąb-Kocioł
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KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

z dnia 2 sierpnia 1950 r.

w sprawie uznania niektórych nasion oleistych za reglamentowane.
Na podstawie art. 2 ust. 1 dekretu z dnia 5 sierpnia
1949 r. o reglamentacji niektórych surowców, półfa
brykatów i wyrobów gotowych (Dz. U. R. P. Nr· 46,
poz. 341) zarządza się, co następuje:

konopi, lnu, lnianki i gorczycy uznaje
reglamentowane.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w

za

artykuły

życie

z dniem

ogłoszenia.
Przewodniczący

. § 1.

się

Nasiona rzepaku i rzepiku ozimego i jarego,

Państwowej

Komisji Planowania Gos-

podarczego: w z. E. Szyr
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MINISTRA HANDLU

WEWNĘTRZNEGO

z dnia 2 sierpnia 1950 r.
w sprawie skupu niektórych nasion oleistych.

~

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 4 dekretu z dnia
5 sierpnia 1949 r. o reglamentacji n iektórych surowców,
półfabrykatów i wyrobów gotowych (Dz. U. R. P. Nr 46,
poz. 341) zarządza się, co nast ęp uje:
§ 1. Wył ączne prawo skupu od producentów nasion rzepaku i rzepiku ozimego i jarego, konopi, lnu,
lnlanlq i g orczycy, z wyjątkiem nasion z upraw zakon-

traktowanych dla przedsięb i orstw państwowych, powierza się gminnym spółd zie lniom i ich powiatowym
związkom, zrzeszonym w Centrali Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
§ 2. Rozporządzenie wchodZI w życie z dniem
ogłoszenia.

Minister Handlu

Wewn~trznego:

w z. W. Zawadzki

