
ł.-. 
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łączenia gmin wiejskich, wchodzących w skład po
wiatu jednego województwa do przyległego powiatu 
województwa drugiego (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr 44, 
poz. 269 i z 1937 r. Nr 46, poz. 350); 

"I) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
1 czerwca 1927 r. w sprawie granic gmin na terenie 
b. Królestwa KongreS'owego, zmienionych przez 
b. władze okupacyjne niemieckie i austriacko
węgierskie (Dz. U. R. P. Nr 51, poz. 455); 

8) art. 73, 104 i 105 rozpor::ądzenia Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o Ol'gani
zacji i Zakl"Csle c1zialan.ia \vladz ac1minish'acji ogól
nej (Dz. U. R. P z 1936 r. Nr 80, poz. 555); 

9) art. 16 i 33 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o czę
ściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego 

Poz. 48 i 49 

(Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 35, poz. 294, z 1938 r. 
Nr 33, poz. 290, Nr 63, poz. 481, z 1944 r. Nr 14, 
poz. 74 i z 1948 r. Nr 36, poz. 248 i Nr 44,poz. 316) 
f)':az wszelkie inne przepisy, dotyczące przedmio
tów, ' unormowanych w niniejszej ustawie. 

Art. 13. Wykonanie ustawy porucza się Ministrowi 
Administracji Publicznej. 

Art. H. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. B~eIUt 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Minister Administracji Publicznej: Wi. Wolski 
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USTAWA 

z dnia 4 lutego 1950 r. 

o przelmzaniu Ministrowi Zdrowia zakresu działania Ministra Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie 
opieki społecznej nad dziećmi do lat trzech oraz nad kobietami ciężarnymi i karnliącymi. 

Art. 1. Zakres działania i uprawnienia Ministra 
Pracy i Opieki Społecznej, dotyczące spraw opieki 
sDołecznej nad dziećmi do lat trzech oraz nad kobietami 
c ' f7żarnymi i karmiącymi, przechodzą na Ministra Zdro
wia, w szczególności zaś przewidziane w następujących 
u~tawach i rozporządzeniach: 

1) ',V ustawie z · dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece spo
łecznej (Dz. U. R. P. Nr 92, poz. 726); 

2) V! rozporządzeniu Prezydenta Hzeczypospclitej z dnia 
28 grudnia 1934 r. o unormo,"vaniu właściwości 

władz i trybu postępowania w niektórych działach 
administracji państwowej (Dz. U. R. P. Nr 110, 
poz. 976); 

3) w dekrecie z dnia 22 października 1947 r. w spra
wi.e mocy obowiązującej n iektórych przepisów usta
wod,rwstwa z zakresu opieki społecznej (Dz. U. 
R. P. Nr 65, poz. 389); 

4) VI rozporządzeniu Prezydeata Rzeczypospolitej z dnia 
29 czerwca 1924 r. w sprawie wykonywania opieki 
społecznej nad obywatelami polskimi, którzy w żad
nej gminie RZeczypo"politej Polskiej nie mają p!'a
wa do opieki trwalej, oraz ponoszenia wy-nikają
cych stąd kosztów (Dz. U. R. P. Nr 55, poz. 576); 

5) 'v rozporządzeniu Prezydenta Hzeczypospolitej z dnia 
6 m arca '1928 r. o rozgraniczeniu obowiązków opie
kuńczych związków komunalnych (Dz. U. R. P. 
Nr 26, poz. 232); 

6) w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
16 stycznia 1928 r. o budowie i utrzymaniu woje
wódzkich zakładów opiekuńczo - wychowawczych 
(Dz. U. R. P. Nr 8, poz. 56); 

7) w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
22 kwietnia 1927 r. o nadzorze i kontroli nad dzia
łalnością instytucyj opiekuńczych (Dz. U. R. P. 
z 1927 r. Nr 40, poz. 354 i z 1928 r. Nr 38, poz. 359); 

8) w ustawie z dnia 6 maja 1920 r. w sprawie publicz
nej opieki nad kalekami (Zb'. u. prusk., str. 280); 

9) w ustawie z dnia 2 lipca 1900 r. o wychowaniu za
pobiegawczym nieletnich <Zb. u. prusk., str. 264) 
w brzmieniu nadanym rozporządzeniem P r ezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1934 r. o UIlOr-

mowaniu właściwości władz i trybu postępowania 
w niektórych działach administracji pailstwowej 
(Dz. U. R. P. Nr 110, poz. 976) oraz dekretem Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. 

' o zmianie ustawy z dnia 2 lipca 1900 r. o wycho
waniu zapobiegawczym nieletnich (Dz. U. R. P. 
Nr 3, poz. · 18); 

10) w rozporządzeniu Pl'ezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
6 marca 1928 r. o opiekunach społecznych i o ko
misjach opieki społecznej (Dz. U. R. P. Nr 29, 
poz. 267). 

Art. 2. 1. Do zakresu działania Ministra Zdrowia 
przechodzą również sprawy, związane z utrzymywaniem 
żłobków dla niemowląt przez zakłady pracy w myśl 
ustawy z dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy mło
docianych i kobiet (Dz. U. R. P. z 1924 r. Nr 65, poz. 636, 
z 1931 r. Nr 101, poz. 773, z 1945 r. Nr 43, poz. 236 
i z 1943 r. Nr 27, poz. 182). 

2. Sieć żłobkóvJ', określonych w um. 1, planuje 
l\1inister Zdrowia w porozumieniu z lVlinish"em Pracy 
i Opieki Społecznej. 

Art. 3. Z dniem wEJscla w życie niniejszej ustawy 
traci moc obowiązującą przepis art. 4 ustawy z dnia 
7 kwietnia 1949 r. o przekazaniu Ministrowi Oświaty 
zakresu działania Ministra Pracy i Opieki Społecznej 
w przedmiocie opieki społecznej nad dziećmi i mło
dzieżą (Dz. U. R. P. Nr 25, poz. 175). 

Art. 4. Wykonanie niniejszej ustawy porucza się 
Ministrowi Zdrowia i Ministrowi Pracy i Opieki Spo
łecznej w porozumieniu z Ministrem Administracji Pub
licznej. 

1~,.l't. 5. Ustawa vlchodzi w życie z· dniem ogło
szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J. CyrankiewiCZ 

Minister Zdrowia: T. Michejda 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: K. Rl1sinek 

_~M;nister Administracji Publicznej:Wl. Vlolsld 


