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§ 18. Biuro Orzecznictwa przygotowuje sprawy dla 
składów orzekających Komisji Specjalnej ·orazopraco
wuje zlecone mu zagadnienia z zakresu orzecznictwa. 

§ 19. Biuro Nadzoru przygotowuje sprawy w za
kresie nadzoru nad orzecznictwem delegatur oraz opra
cowuje zlecone mu zagadnienia z zakresu nadzoru nad 
czynnościami delegatur. 

§ 20. Biuro Ogólno-Administracyjne wykonuje 
prace w zakresie spraw: organizacyjno·-administracyj
nych, budżetowych, finansowych, gospodarczych, spra
wozdawczości i statystyki, kancelaryjnych i archiwum. 

§ 21. Referat Kadr wykonuje prace w zakresie 
spraw osobowych oraz szkolenia ideologicznego i zawo
dowego pracowników Komisji Specjalnej i jej delega
tur. 

§ 22. Referat Socjalny załatwia spra\vy socjalne 
pracowników Komisji Specjalnej i jej delegatur. 

§ 23. Organizację i zakres działania organów dele
gatur Komisji Specjalnej oraz tryb mianowania i zwal
niania pracowników tych organów określa Przewodni
czący Komisji Specjalnej. 

R o z d z i a ł 5. 

Przepisy końcowe. 

§ 24. Członkowie Komisji Specjalnej i jej delega
tur składają przed objęciem urzędu ślubowanie według 
roty przewidzian~j dla sędziów i prokuratorów. 

§ 25. Do próśb o uraskawienie stosuje się odpo
wiednio prz~pisy kodeksu postępowania karnęgo z tym, 
że uprawnienia zastrzeżone sądowi przysługują odpo.., 
wiednio Komisji Specjalnej i jej delegaturom. 

§ 26. Do wznowienia postępowania stosuje się od
powiednio przepisy kodeksu postępowania karnego, 
przy czym o wznowieniu postępowania w sprawach roz
poznanych przez delegatury orzeka Komisja Specjalna 
w składzie trzech członków, a w sprawach rozpozna
nych przez Komisję Specjalną - skład orzekający zło

żony z pięciu członków Komisji. 

§ 27. Rozporządzenie niniejsze wchodzi. w zycie 
z dniem ogłoszenia. Ró,vnocześnie traci moc obowiązującą 
rozporządzenie Rady Państwa z dnia 18 czerwca 1947 r. 
w sprawie ustalenia przepisów dotyczących wewnętrz
nej organizacji, sposobu urzędowania i trybu postępo
wania Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami 
i Szkodnictw€m Gospodarczym (Dz. U. R. P. Nr 47, 
poz. 244). 

Prezydent Rzeczypospolitej i Prz€wodniczący 
Rady Państwa: Bolesław Bierut 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 11 października 1950 r. 

w sprawie zcmiany granic miast: Kazimierz Dolny, Puławy, Myślenice, Zakopane, utworzenia gminy Uj soły 
oraz ~miany nazw gmin Stany i Uście Ruskie. 

Na podstawie art. 4 i 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lute
go 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administra
cyjnego Państwa (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 48) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. W powiede puławsldm, województwie lubel
skim wyłącza się: 

1) z gminy Celejów - gromadę Wylągi, 
2) z gminy Szczekarków - gromady: Dąbrówka, Mięć

mierz, Nowy Las, Okale 
i włącza się je do miasta Kazimierz Dolny w tymże 

powiecie i województwie. 

§ 2 Z gminy Kot~skowola w powiecie puławskim, 
województwie lube}:::kim wyłącza się: 

1) część gromady Rudy Kolonia obejmującą hs pań
stwowy Ruda Czechowska, 

2) część gromady Młynki obejmującą gospodarstwo 
rolne Micha łówka i las Państwowego Instytutu 
Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego Ruda Las 
z wyłączeniem enklawy, oddzielonej łąkami gro
mad Starawieś i Wola O"ińska 

włącza się je do miasta Puławy w tymże powiecie 
i województwiec 

§ 3. 1. Z gminy Pcim w powiecie myślenickim, ~ 
jewództwie krakowskim wyłącza się część gromady 
Stróża obejmującą przysiółek Chełm wraz z obszar€m 
lasu i włącza się ją do miasta Myślenice w tymże po.., 
wiecie i wojewód~twie. 

2. Nowa granica miasta Myślenice i gminy Pcim na 
odcinku gromady Stróża biec będzie od punktu styczne
go dotychczasowej granicy miasta z granicą gromad 
Osieczany i Stróża, oznaczonego na mapie katastralnej 
gromady Stróża trzema kopcami i literami M.D.O. 
w kierunku wschodnim, następnie południowo-wschod
nim, dotychczasową granicą gromady Stróża do kopca 
granicznego oznaczonego nr 8, leżącym przy południo
wo-wschodnim nC>Tożniku parceli nr kat. 802/25; od tego 
narożnika granica biegnie w kierunku zachodnim pół

nocną granicą drogi nr kat. 13859, następnie północną 
granicą drogi nr kat. 13889 do południowo-wschodniego 
narożnika parceli nr kat. 2531; od tego punktu granica 
skręca na północ i biegnie wschodnimi granicami par
cel nr nr kat. 2530 i 1903, po czym biegnie dalej w kie
runku zachodnim południową granicą parceli nr kdt. 380, 
aż do zetknięcia się z północno-zachodnim narożnikiem 
drogi oznaczonej nr kat. 13793; dalej granica biegnie 
w kierunku południowo-zachodnim, północno-zachod-
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nią granicą drogi nr kat. 13793 do zetknięcia się z po
łudniowo-zachodnim narożnikiem parceli nr kat. 14/8; 
od tego punktu nowa granica biegnie początkowo na 
północ - zachodnią, a następnie na zachód - południową 

granicą parceli nr kat. 14/8 i po przedłużeniu tej grani
cy w kierunku zachodnim dobiega do zachodniej gra
nicy parceli nr kat. 15/1; stąd granica skręca na północ 
i biegnie zachodnimi granicami parcel nr nr kat.: 15/1, 
269, 270, 271 316/1, 316/2, 329/ 1, 329/2, 329/3, 14147/8 
i 14147/ 9 do 'jej północno··zachodniego narożnika, gdzie 
styka się z dotychczasową granicą miasta Myślenice. 

§ 4. 1. Z gminy POl'onin w powiecie nowotar
skim, wojewooztwie krakowskim wyłącza się częsc 

gromady Zubsucha położoną na połud..""1ie od ustalonej 
poniżej linii granicznej i włącza się ją do miasta Za.1{o
panego w tymże powiecie i województwie. 

2. Nowa granica miastn Zakopanego i gminy Poro
nin na odcinku gromady Zubsucha biec będzie od kopca 
granicznego nr 6 położonego na granicy miasta Zakopa
nego i gromady Zubsucha w punkcie zetknięcia się 

parceli nr kat . . 9599 z drogą nr kat. 15271 w k ierunku 
pÓłnocno-zachodnim granicą drogi nr kat. 15270 i lla
stępnie drogi nr kat. 15279 do punktu zetknięcia się tej 
drogi z granicą parcel nr nr kat. 9206/2 i 9206/ 8; od tego 
punktu nowa granica przecina w kierunku zachodnim 
drogę nr kat. 15279 po przedłużeniu w kierunku za
chodnim linii granicznej parcel nr nr kat. 9206/2 i 9206/3 
i biegnie w kierunku południowo-zachodnim początko
wo północną granicą drogi nr kat. 15258, a następnie 
północnymi granicami parcel nr nr kat.:· 9598/1, 9594/5, 
9594/4, 9594/3, 9594/7, 9594/2, 959411, 9594/6, 9593/2, 
9593/6, 9593/1, 9591/2, 9591/1, 9588/1, 95CJ/2, 958B/3 
9587, 9573/6, 9573/5, 9568/12, . zachodnią granicą parceli 
nr kat. 9568/1, północną granicą p.arceli nr kat. 9811/23 
i 9811/24, jej granicą zachodnią oraz północno-wschod
nią granicą parceli nr kat. 9811/26 do jej północnego 
narożnika; od tego narożnika granica biegnie dalej 
w kierunku południowo-zachodnim, północno-zachod
nimi granicami parcel nr nr kat.: 9811/27 9811/28 
9811/29, 9811/30, 9311/31, 9812/11, 9848/1, 9848i3, 9848/4: 
9843/5, 9848/6, 9848/7, 9848/8, 9848/ 9, 9848/10, 9848/11, 
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9848/12, 9848/13, 9885/1, 9385/3, 9885/4, 9885/5, 9885/11, 
9914 i północno-wschodnią granicą parceli nr kat. 10167 
dobiega do drogi oznaczonej nr kat. 1526@; przecinając 
tę drogę w kierunku północno-zachodnim do linii gra
nicznej parcel nr nr kat.: 10254 i 10168 nowa granica 
biegni€ dalej w kierunku południowo-zach0dnim pó]
nocno-zachodnią granicą drogi {)znaczonej nr kat. 15260, 
15256 do punktu zetkn.i ęcia się z południową granic"" 
parceli nr kat. 10165/ 1; od tego punktu nowa granica 
skręca na północo-zachód i biegnie północną granic ~! 
parceli nr k at . 10135 do jej zachodniego naro ,żnika, poło

żonego przy granicy drogi nr k3t. 15249; przecinaj ąc tę 
drogę w kierunku południowo-zachodnIm po przedłu 
żeniu granicy parcel nr nr kat. 10135 i 10137 granica 
biegnie dalej w k ier unku północno-zachodnim p6łnoc
no wschodnimi granicami parcel nr nr k at.: 10132/1, 
10132/2, 10132/3, 10]28 i Po przedłużeniu północno
wschodniej gran icy t ej parceli przecina drogę nr kat. 
15245 i północno-wschodnią granicą parceli nr kat. 10129 
dobiega do granicy gromad Zubsucha i Dzianisz; od te
go punktu granica biegnie ' w kierunku południowo- za
chodnim granicą gromad Zubsucha-Dzianisz do punktu 
zetknięcia się z granicą gminy Kościelisko. 

§ 5. Z gminy Rajcza w powiecie żywieckim, wo
jewództwie krakowskim wyłącza się .gromady: Glinka, 
Soblówka, Ujsoły i Złatna i z obszaru ich tworzy się 
gminę Ujsoly z siedzibą gminnej rady narodowej w Uj
sDłach w tymże powiecie i województwie. 

§ 6. Siedzibę gminnej rady narodowej gminy Sta
ny w powiecie niżańskim, województwie __ eszowskim 
prrenosi się ze Sta.nów do Bojanowa, a nazwę tej gminy 
zmienia się na · Bojanów. 

§ 7. Nazwę gminy Uście Ruskie w powiecie gor
lickim, województwie rzeszowskim zmienia się na Uście 
Gorlickie. 

§ 8. Rozporządzenie wCRodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1951 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 22 września 1950 r. 

w sprawie organów kontroli zawodowej oraz postępowania w zakresie odpowiedzialnośCi zawodowej fachowyc"tt 
pracowników służby zdrowia. 

Na podstawie art. 14 i 27 ustawy z dnia 18 lipca 
1950 r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych pra
cowników służby zdrowia (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 332) 
zarządza się, co następuje: 

Przepisy wstępne. 

§ 1. 1. Artykuły (art.) powołane w rozporządze

niu bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy 
z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodowej 

fachowych pracowników służby zdrowia (Dz. U. R. p 
Nr 36, poz. 332). 

2. Użyte w rozporządzeniu określenie "rzecznik 
okręgowy" oznacza rzecznika dobra słu żby zdrowIu 
przy okręgowej komisji kontroli zawodowej, określene 
"Rzecznik Odwoławczy" - Rzecznika Dobra Służby 
Zdrowia przy Odwoławczej Komisji Kontroli Zawodo
wej , określenie zaś "obwiniony" - fachowego pracow
nika służby zdrowia, przeciw któremu został złożony 

wniosek o ukaranie. 


