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1b) dyrekt or Gló\vnej P oradni, Wojewódzkiej Stacji 
P ogotowia R atunkowego - zł 6.000; 

lc) dyrektor (kierown ik) Stacji Przetaczania i Kon
serwacji Krwi, wicedyrektor Państwowego Zespołu 
Sanatoriów, Państwowego Szpitala Klinicznego -
zł 8.000". 

528 P oz. 365 366 

§ 2. Wykonan ie rozporządzenia porucza się PrZe
wodniczącemu Państwowej K omisji Planowania ' Gos
podarczego oraz Ministr om Zdrowia i Finansów. 

§ 3 ~ Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyran!, iewicz 

366 

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 11 sierpnia 1950 r. 

w sprawie wynagrodzenia pedagogicznych i wychowawczych pracowników kontraktowych w szkołach, 

zakładach i na kursach podległych Centralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego. 

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 4 kwiet
nia 1950 r. o stosunkach służbowych nauczycieli szkół 
li zakładów naukowych podległych Centralnemu Urzę

dowi Szkolenia Zawodowego (Dz. U. R. P. Nr 17, poz. 
140) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zasady zawier ania umów określone w roz
porządzeniu niniejszym stosuje się do pracowników 
kontraktowych zatrudnionych w szkołach, zakładach 

i na kursach podległych Centralnemu Urzędowi Szko
lenia Zawodowego. 

Rozdział I. 

Wynagrodzenie praCOWnilH)W zajętych w pełnym 

wymiarze godzin. 

§ 2. 1. Przez pracowników kontraktowych za
j p,tych w pełnym wymiar ze godzin należy rozum ieć 

p racowników zatrudnionych na podstawie umowy 
w takiej liczbie godzin pracy w tygodniu; jaką, przepisy 
szczególne określają j ako obowiązkowy wymiar zajęć 

odpowiednich pracowników mianowanych. 
2. Pracownicy kontraktowi zajęci w pełnym w y 

mia rze godzin otrzymują .wynagr odzenie miesięczne, 

równaj ące się uposażeniu odpowiednich pracowników 
m ianowanych, lecz według grup wynagrodzenia okre
ślonych w niniejszym rozporządzeniu. . 

§ 3. 1. K walifikowani wychowaw cy świetlic i in
t ernatów otrzymuj ą wynagrodzen ie równające się upo
iSi1żeniu grupy 4, a j eśli posiadają przepisane kwallfi
k acje dla nauczycieli otrzymują wynagrodzenie na za
sadach ustalonych w niniejszym rozporządzeniu dla 
n auczycieli tych szkół, w których pracują, i zależnie od 
posiadanych kwalifikacji nauczycielskich. 

2. Niewykwalifikowani wychowawcy świetlic i in
t ernatów otrzymują wynagroc1zenie równaj ące się upo
sażeniu grupy 5 .. 

§. 4. 1. Kwalifikow ani n a uczyciele, z wyjątki e;:n 

n auczycieli wymienionych w § 5, posiadający zakoń

czone przepisanymi egzaminami studia wyższe, ot1'zy
muja wynagrodzenie równaj ące się uposażeniu grupy 2. 

., Kwalifikowani n ie posiadający studiów wyż

szycil oraz niewykwalifikowani, - lecz posiadający studia 
wyższe, n auczyciele, z wyjątkiem nauczycieli wymienio
n ych w § 5, otrzymuj ą 'wynagrodzenie r6wnające sit< 
uposażeniu grupy 3. 

§ 5. 1. K walifikowan i n au czyciele technikum 
dla robotników wysuniętych oraz zakladów kształcenia 
nauczycieli szkół zaworlowych (wyższych kursów dla 

nauczycieli szkół zawodowych), posiadający ukończone 

p r zepisanymi egzaminami studia wyższe, otrzymują 

wynagrodzenie równaj ące się uposażeniu grupy 1. 
2. Kwalifikowani nie posiadający studiów wyż

szych oraz niewykwalifikowani, lecz posiadający studia 
wyższe, nauczyciele technikum dla robotników wysu
niętych oraz zakładów kształcenia nauczycieli" szkół za ... 
wodowych (wyższych kursów dla n auczycieli szkół za
wodowych) otrzymują wynagrodzenie równające się 

uposażeniu grupy 2. 

§ 6. Niewykwalifikowani n"uczyciele otrzymują 
wynagrodzenie równ ające się upos'l.żeniu grupy 4 . .. 

§ 7. 1. Kwalifikowani n auczyciele zawodu (instruk
torzy) i asystenci otrzymują w ynagrodzen ie równające 
się uposażeniu grupy 3. 

2. Niewykwalifikowani nauczyciele zawodu (instruk
torzy) i asystenci otrzymują wynagr odzenie równające 
się uposażeniu grupy 5. 

§ 8. Komendanci i instru ktorzy hufców szkolnych 
"Służba Polsce" otrzymują wynagrodzen:e równające 

się uposażeniu grupy 4. 

§ 9. Prezes R ady Ministrów może na wniosek P re
zesa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego p rzy
znać na okres do odwołani.a nauczy cielowi (wychowaw
cy , nauczycielowi zawodu) , posiadaj ącerrlU należyte przy
gotowanie ideologiczne i osi ągaj~cemu dobre w yniki 
w pracy pedagogicznej i społeczn ej, uposażenie według 

grupy wyższej od przysługującej mu n a podstawie 
§§ 3 - 8 niniejszego rozporządzenia, nie wyższe jed
nak niż grupa 1. 

§ 10. Dyrektorzy i ich zastępcy, z wyj ątkiem za
stępców dyrektorów do spraw administracyjnych, oraz 
kierownicy: szkół, kursów , instytutów, technikum, 
zakładów zbiorczych, ośrodków szkolenia zawo
do\vego, wydziałów, zaj ęć praktycznych, warsztatów 
oraz kierownicy internatów i świetlic - otrzymują wy
n agrodzenie n a zasadach przewidzianych dla nauczy
cieli (wychowawców ). 

§ 11. Pracownicy kontraktowi zaj ęci w pełnym 

wymiarze godzin maj ą prawo do odpowiednich dodat
ków uposażeniowych przysługujących na podstawie 
obowiązujących przepisów prawnych mianowanym nau
czycielom, nauczycielom zawodu, asystentom, kierowni
kom i wychowawcom internatów or az świetlic , komendan
t om i instruktor om h ufców szkoln ych "Służba Polsce", 
dyrektorom i ich zastępcom, z wyjątkiem zastępców 'dy
rektorów do I spraw administr<:cyjnych, oraz kierowni
k om: szkół, kursów, instytutów, technikum, zakładów 
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zbiorczych , wydziałów, zajęć praktycznych i warszta-
tów. ~ 

§ 12. Pracownicy kontraktowi, o których mowa 
w §§ 10 i 11, otrzymują za godziny przekraczające obo
wiązkowy 'wymiar zajęć , dodatkowe wynagrodzenie 
w wysokości i na zasadach ustalonych dla pracowników 
mianowanych, zajmujących takie same stanowiska. 

Rozdział II. 

Tryb zawierania umów. 

§ 13, 1. Stosunek pracy kontraktowego personelu 
w szkołach, zakładach i na kursach podległych Cen:' 
tralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego ma cha
rakter umowny. 

2. Umowę zawiera się w sposób o;ueślony w § 14 
i na w arunkach wyszczególnionych we wzorze umowy, 
dołączonym do niniejszego rozporządzenia jako za
łącznik Nr 1. 

§ 14. 1. Z pracoWnikami, zatrudnion ymi na wa
runkach określonych we wzorze umowy, podanym w za
łączniku Nr 1, i w ynagradzanymi zgodnie z postano
wieniami n iniej szego . rozporządzenia, nie należy spi~ 

sywać umów w pełnym brzmieniu podanyul w załącz

niku Nr 1, lecz po ustnym omó~eniu z pracownikami 
w arunl,ów umowy należy wystawić pismo angażujące 
do pracy według wzoru podanego w załączniku Nr 2. 
Doręczenie pracov,miko'Ni pisma angażującego według 

w zoru Nr 2 (wystawionego przez władzę upoważnioną 
do zawarcia umów) jest dowodem zawarcia umowy na 
warunkach określonych w załączniku Nr 1. 

2. W r azie zawarcia umowy za zgodą Prezesa 
Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego na warun
kach odmiennych, niż to jest określone we wzorze 
umowy podanym w załączniku Nr 1, należy spisać umo
wę w pełnym brzmieniu. 

§ 15. 1. Władzą powołaną do zawierania umów 
z pracownikami, o któ rych m owa w niniejszym rozpo
rządzeniu, jest Prezes Centralnego Urzędu Szkolenia 
Zawodowego lub Dyrektor Okręgowy Szkolenia Zawo
d owego zależnie od t ego, k tórej z tych władz szkoła 
lub zakład bezpośrednio podlega. 

2. Prezes Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodo
wego i Dyrektor Okręgowy Szkolenia Zawodowego 
mogą upoważnić do zawierania umów dyrektorów od
powiednich szkt5ł lub zakładów, wtedy j ednak umowa 
podlega zatwierdzeniu przez władzę, która dała upo
ważnienie do jej zawarcia. 

3. W celu zatwierdzenia umowy dyrektor szkoły 

lub zakładu przesyła do władzy zatwierdzającej odpis 
pisma angażuj ącego do pracy wraz z dowodem dorę

czenia tegoż pisma praco\V'l1ikowi. O zatwierdzeniu 
lub odmowie zatwierdzenia władza zatwierdzająca za
wiadamia pisemnie dyrektora, który następnie zawia
damia o tym róvvnież pisemnie pracownika. 

§ 16. 1. Umowy z pracownikami zatrudnionymi 
w pełnym wymiarze godzin mogą być zawierane na czas 
nie określony lub na czas określony, nie dłuższy niż 
okres jednego r oku szkolnego. 

2. Nauczycielowi, który pracował przez cały rok · 
szkolny, przysługuje wynagrodzen ie za okres ferii let
nich. 

3. Nauczycielowi, k tóry pracował krócej niż r·ok 
szkolny, lecz co najmniej przez okres równy jednemu 
półroczu szkolnemu, przysługuj e wynagrodzenie za okres 
równy połowie okresu ferii letnich. 

4. Umowę na czas określony zawiera się na okres, 
za który przysługuje nauczycielowi wynagrodzenie. 

§ 17. Rozporządzenie wchodżi w życie z dniem 
ogłoszenia z mocą obowiązuj ącą od dnia 1 stycznia 
1950- r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Pre
zesa Rady MinistróW z dnia 11 sierpnia 
1950 r. (poz. 366). 

UMOWA 

o pracę zawarta w 
dnia 19 r . między 

działającym w imieniu Skarbu Państwa jako pracodaw
cą a Ob. jako 
pracownikiem. 

1. Ob. 
zwany VI dalszej treści niniejszej umowy pracownikiem 
przyjmuje na sieb ie od dnia 19 .. r. 
do dnia 19 ... r. *)obowiązki (nau
czyciela, nauczyciela zawodu, asystenta, dyrektora, 
z-cy dyrektora, kierownika wydziału, kierownika war
sztatu, kierownika internatu, wychowawcy internatu, 
kierownika świetlicy, wychowawcy w świetlicy) w 

(na2;wa szkoły i miejscowości) 
w w ymi.arze . godzin 
zajęć tygodniowo (w pełnym wymiarze zajęć obowiązu
j ących mianowanych nauczycieli, wychowawców, kie
rowników itd.). 

*) \V umowach zawartych na czas nie określony za· 
miast słów "do dnia • • •• 19 •• r." należy napisac 
"do od wołania". 

2. Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie 
ustalone obowiązuj ącymi przep isami w sprawie wyna
grodzenia pedagogiczn ych i wychowawczych pracow
ników kontraktowych w szkołach, zakładach i na kur
sach podległych Centralnemu Urzędowi Szkolenia Za
wodowego. Wynagrodzenie ' b~dzie wypłacane miesięcz
nie z góry przez czas trwania umo\vy. VI razie podróży 
służbowych lub delegacji przysług11je pracownikowi 
należność według norm obowiąwjących dla pracow
ników państwowych. 

3. W razie niemożności pełnienia obowiązków 
wskutek powołania do pełnienia czynności obywatelskich, 
nałożonych przepisami prawa publicznego, albo też wsku
tek wykluczenia od zajęć przez władzę sanitarną dla za
pobieżenia rozwleczeniu choroby zarażliwej, pracownik 
zachowuje przez okres 3 miesięcy prawo do wynagro
dzenia zmniejszonego o kwoty otrzymywane ze Skarbu 
Państwa na skutek powołania do pełnienia wyżej wy
mienionych obowiązków obywatelskich albo też wy
kluczenia od zajęć przez władze sanitarne. We wszyst
kich w ymienionych wyżej wypadkach niemożności peł
n ienia obowiązków prawo do wynagrodzenia gaśnie 

przed upływ.om 3 miesięcy, jeżeli w ciągu tych 3 mie-
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sięcy umowa niniejsza ulegnie rozwiązaniu wskutek 
upływu czasu, na który ją zawarto. W razie powołania 
na przeszkolenie lub ćwiczenia wojskowe, jak również 
w razie powołania do odbycia zasadniczej służby woj
skowej-prawo do wynagrodzenia określonego w punk
cie 2 normują przepisy ustawy z dnia 4 lutego 19;:;0 r. 
o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. R. P. 
Nr 6, poz. 46). 

4. Pracownik zobowiązuje się ściśle stosować do 
ustaw, regulaminów, in,strukcji i i~nych przepisów, 
obowiązujących personel pedagogiczny szkół, kursów 
i zakładów, podległy·:;h Prezesowi Centralnego Urzędu 
Szkolenia Zawodowego, oraz wykonyv,rać zarządzenia 
właściwych władz przełożonych. 

5. W razie uchybienia .warunkom umowy mogą 
być nałożone na pracownika kary pieniężne do wyso
kości 100/0 wynagrodzenia, niezależnie od możności sto
sowania innych rygorów. Kary pieniężne potrącane 

będą przy wypłacie wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że 

potrącenie nie może przekroczyć 100/0 wynagrodzen ia, 
przypadającego do wypłaty po dokonaniu innych, usta
w owo dozwolonych potrąceń. 

6. Rozwiązanie stosunku pracy z niniejszej umowy 
następuje: 

. a) wskutek upływu czasu, na który umowę za-
warto, 

b) w razie przyjęcia prac'ownika do służby o cha
rakterze publiczno-prawnym, z dniem poprze
dzającym dzień, od którego będzie przysługi
wało pracownikowi uposażenie służbowe na 
podstawie nominacji, 

c) rozwiązanie stosunku pr acy w związku z powo
~aniem do służby wojskowej normują przepisy 
ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o powszechnym 
obowiązku wojskowym (Dz. U. R. P. Nr 6, 
poz. 46). 

Po uplywie 3 miesięcy niepelnienia obowiązków 
z powodu choroby lub n ; eszczęś liwego wypadku wła

ściwa władza szkolna może uznać umowę za rozwią

zaną**)· 

umowa TIlTIleJSza może być rozwIązana przez pra
codawcę natychmiast, jeśli pracownik dopuści się za
niedbania lub czynu podlegającego ściganiu w drodze 
karno-sądowej, bądź też stac1owiącego występek służ
bowy w rozumieniu przepisów dotyczących stosunków 
Sl~lŻbowych pracowników pańshvowych. Zawiadomienie 
o rozwiązaniu umowy bez vvypowierlzenia z winy pra
cownika powinno być umotywowane i doręczone pra-· 
cownikowi n a piśmie. 

Rozwiązanie stosunku p r acy następuje z chwilą 

doręczenia zawiadomienia i równocześnie pracownik 
traci prawo do określonego Vi punkcie 2 wynagrodze
nia . 

o ile rozwiązanie umowy dokonane zostalo n ie 
przez władzę naczelną, pracownikowi służy prawo od
wołania Slę w ciągu 14 clni do władzy bezpośrednio prze
ło;:onej. Orzeczenie tej władzy jest ostateczne. Złożeni e 

odwolania n ie wstrzymuje skutków rozwiązania umo
wy, jednak VI iJ l'zypadku uwzględnienia odwołania pra-

**) \V umowach zawartych na czas nie określony na
leży wsta\vić dodatkowo kla uzulę o następuj~cej treś ci: 
,,~,o uprzednim wypowiedzeniu umo'.vy przez pracodawcę 
lub p::acownika. Vlypowiedzenie dokomme być winno na 
pIśmie i doręczone nCljpóźniej na 3 miesiQce przed koń
cem kwartClłu kalendarzowego". 

CGwnikowi ShlŻy prawo żądania przywrócenia go do 
pełnienia obowiązków na warun!,ach niniejszej umowy, 
przy czym wynagrodzen4je przypadające od chwili do
ręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu p r acy winno 
być pracownikowi wypłacone . 

7. W r azie rozwiązania stosunku pracy pracownik 
obo·wiązany będzie zwrócić otrzymane zaliczki i uregu
lować zaciągnięte względem pracodawcy zobowiązania 
pieniężne i inne. 

8. Dla wszystkich sporów, jakie mogą wyniknąć 
z niniejszej umowy, będą w pierwszej instancji' kom
petentne sądy rzeczowo właściwe mające siedzibę w 

w 

(podpis pracownika) 

(podpis pracodawcy) 

Załącznik Nr 2 do rozporządzenia Pre
zesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 
1950 r. (poz. 366). 

Nr 
Sprawa: zatrudnienie. 

19 .. r. dn ia 
Obywatel(ka) 

. . 

w 
Powołuję Obywatela(kę) za Jego (Jej) zgodą do pracy w 

(nazwa szkoły lub zakladu) 
na okres od dnia . . do dnia • *) 
w charakterze kontraktowego 

(nauczyciela, wychowawcy itd.) 
na warunkach określonych w umowie w zorcowej po
danej w za~ączniku Nr 1 do zarządzenia Prezesa Cen
tralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego z dnia 20 
czerwca 1950 r. w sprawie wynagradzania pedagogicz
nych i wychowawczych pracowników kontraktowych 
w szkołach, zakładacn i na kursach podległych Cen
tralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego, a w szcze
~n~ci: . 

1. z obowiązkiem pełnienia zajęć w wymiarze . 
godz~n zasadniczych i .. gOdzin nadliczbowych 
tygodniowo w okresie od dnia . . . . . . do dnia 

*), 

2. z wynagrodz:eniem miesięcznym (za pełny wymiar 
zajęć obowiązkowych) równającym się uposażeniu 

grupy ...... wraz z odpowiednimi dodatkami 
przysługującymi nauczycielom mianowanym, 

3. oraz wynagrodzeniem za godziny nadliczbowe 
w wysokości . . . . . zł miesięcznie za jedną go
dzinę nadliczbową tygodniowo, 

4. z zastrzeżeniem, że w okresie pierwszych trzech 
miesięcy od' daty doręczenia nlllleJszego pisma 
umowa może być rozwiązana \vobec odmowy za
twierdzenia jej przez Prezesa Centralnego Urzędu 

Szkolenia Zawodowego (Dyrektora Okręgu Szkolenia 
Zawodowego). W tym przypadku rozwiązanie umowy 

*) W umowach zawartych na czas nie określony za-
miast słów "do dnia . 19 •• r." należy 
napisać "do odwołania". 
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następuje z końcem. miesiąca, w k tórym Obywatel 
zostanie zawiadomiony o odmowie zatwierdzenia 
umowy przez Prezesa Centralnego Urzędu Szkolenia 
Zawodowego (dyrektora okręgu szkolenia zawo
d owego, dyrektora depo szkolenia zawodowego 
ministerstwa przemysło\vego). 

P oz. 366 i 367 
--------- -----

W celu objęcia obowiązków służbowych zgłOSi się Oby
watel(ka) w 

(pOdpis odpowiedniej władzy) 

367 

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW ' 

z dnia 2 września 1950 r. 

w sprawie zmiany granic gmin Opatów i Panki, zmiany granic miast Brzeska Myszkowa oraz zmiany nazwy 
gminy ChoteI. 

Na podstawie art. 4 oraz art. 5 ust. 1 u.stawy z dnia 
4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału admini
stracyjnego Państwa (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 48) zarzą
dza się, co następuje: 

§ 1. Z gminy Opatów w powiecie częstochowskim, 
województwie katO\v1ckim wyłącza się gromady: Jani
ki, Konieczki, Zwierzyniec III i część gromady Zwierzy
niec II, stanowiącą miejscowość pustkowie Kochle i włą
cza się je do gminy Panki w tymże powiecie i woje
wództwie. 

§ 2. 1. Z gminy Okocim w powiecie brzeskim, 
województwie krakO\vskim wyłącza się gromadę Słotwi

na-Brzezowiec, część gromady Jadowniki, część gro
mady Okocim oraz część gromady Jasień i włącza się je 
do miasta Brzeska w tymże pm,viecie i województwie. 

2. Nowa granica miasta Brzeska biec będzie: 
1) na odcinku grom.?dy Jadowniki: 

od punktu zetknięcia si ę granic gromad Słotwina
Brzezowiec i Jadowniki przy północno-zachodnim 
narożniku parceli nr kat. 8789 ," 1 w kierunku połud
niowym wschodnimi granicami parcel nr nr kat. 
8789/ 1, 8789/2, 8788, 8794, 8813, 8816, 8837/2, 8837/ 3, 
8837/4, 8837/1; od południowo-wschodniego naroż
nika parceli nr kat. 8837:1 granica skręca na wschód, 
b iegnąc północną granicą parceli nr kat. 8857/3 i do
chodzi do drogi oznaczonej nr kat. 10558/1; od tego 
punktu granica skręca na południowy zachód i bieg
nie północno-zachodnią ' granicą tej drogi do brzegu 
potoku Uszwica (parcele nr kat. 10646/1); po prze
cięciu tego potoku w linii prostej granica osiąga 

południowo-wschodni narożnik parceli nr kat. 10659 
i biegnie dalej w k ierun ku południowym wschodni.
mi granicami parcel oznaczonych nr nr kat. 8959/5, 
8959/2, 8958/5, 8980/4, 10646150; od wschodniego «la
rożnika parceli nr kat. 10646/ 50 granica skręca na 
zachód południową granicą tej parceli i od punktu 
zetknięcia się jej z północno-wschodnim narożni

kiem parceli nr kat. 9020 biegnie w kierunku połud
niowo-zachodnim wschodnimi granicami parcel 
nr nr kat. 9020, 9026, 9033, 9038, 9045, 9052/3, 9052 /1, 
9059/1, 9059/2, 9059/3, stąd skręca na wschód i bieg
nie północnymi granicami parcel nr nr kat. 911 (bu
dowlana), 9067/1, 912 (budow1.) 9067/5, 935 (bu
dowlana); od północno-wschodniego narożnika par
celi nr kat. 935 granica skręca na południe i biegnie 
wschodnią granicą parceli nr kat. 935 (budowl.), 
przecina szosę Kraków - Tarnów i biegnie wschod
nią granicą drogi oznaczonej nr kat. 10572 do 
zet\mięcia się z południową granicą 'u.rogi oznaczonej 
~ kat. 10571; od tego punktu granica przebiega na 

zachód południową granicą tej drogi do punktu 
zetknięcia się z północno-wschodnim narożnikiem 
parceli nr kat. 9115 /5; od tego narożnika granica 
biegnie linią łamaną, włączając w granice miasta 
Brzeska parcele nr nr kat. 9115/ 5, 9115/10, 9115/ 31 
i od północno-zachodniego narożn ika parceli nr kat. 
9115/ 5 biegnie dalej w kierunku zachodnim połud
niową granicą drogi oznaczonej nr kat. 10568,'1 do 
zetknięcia się z północno-wschodnim narożnikiem 
parceli budowlanej nr -k"t. 941; od tego punktu gra
nica skręca na południe i biegnie wschodnimi gra
nicami parcel nr nr kat . 9104/2, 9104/ 7, 9104/4 ; od 
południowo-wschodniego narożnika parceli n r k at. 
9104/4 granica skn;ca na. zachód i dobiega do grani-
cy gromady Okocim; -

2) na odcinku gromc>.dy Okocim: 
począwszy od pun .. l{tu położonego na granicy -gro
m ad Okocim i J<..downiki przy południowo-zachod
n im narożniku parceli nr kat. 9104/4 gromady Ja
downiki i północno-wschodnim narożniku parceli 
nr kat. 57/1 gromady Okocim w kierunku połud
n iowym granicą gromad Jadowniki i Okocim do 
południo\vej granicy drogi oznaczonej nr kat. 1514/1; 
od tego punktu granica biegnie w kierunku zachod
nim południową granicą drogi oznaczonej 
n r kat. 151411, dalej południową granicą parceli 
nr kat. 89/3 do punktu zetknięeia się z północno
wschodnim narożnikiem parceli nr kat. 85 /9; stąd 
granica skręca w kierunku południowym i biegnie 
wschodnią granicą p<łrceli nr kat. 85/9 oraz wschod
nią granicą drogi oznaczonej nr kat. 1518 do jej po
łudniowo-wschodniego narożnika ; stąd granica skrt~
ca na zachód i biegnie południową granicą parceli 
nr kat. 1517/1 do jej zetknięcia się z parcelą 
nr kat. 86/1; od tego punktu granica skręca na po
łudniowy-wschód, a następnie południowy zachód 
granicami północnymi parcel nr nr kat. 86/1 i 8/2 
i zachodnimi granicami parcel nr nr kat. 8/2, 
1517/2, 10, 9 do południowo-wschodniego jej naroż
nika; od tego punktu granica skręca na północno
zachód i biegnie południowymi granicami parcel 
nr nr kat. 9, 8/4, 8/ 9, 22 i 234 (budowl.) - docho
dząc do drogi oznaczonej nr kat. 1505/1; dalej gra
nica biegnie na południowy zachód granicą tej dro
gi i, przecinając ją w kierunku północno-zachod
nim, biegnie południowymi granicami parcel 
nr nr kat. 24/1, 1502/2, dochodząc do granicy gro
mad Okocim i Jasień, biegnącej środkiem koryta 
potoku Uszwica (parcela nr kat. 1623/1); od tego 
punktu nowa granica miasta Brzeska biegnie w kie
rUliku póln-ocnym granicą gr omad Okocim i Jasień 


