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DziennIK Ustaw Nr 6'

-

Poz. 58, 59, 60 i 61

75 --

2. Przepisy §§ 2, 7, 8, 9, 10 i 11 stosuje się rówmez
do studentów, którzy odbywają studia według przepisów dotychczasowych.

4. Student, który nie złoży egzammow w terminach i trybie określonym w ustępach poprzedzających,
pozostaje na tym samym roku studiów.

Rozporządzenie

§ 14.

§ 12. Organizacja i plan studiów drugiego stopnia

zostaną uregulowane o~;6bnymi przepisami.

ogłoszenia

§ 13. 1. Przepisom rozporządzenia mmeJszego podlegają studenci, którzy rozpoczynają studia
w roku
akademickim 1949/50 i w latach następnych.

Minister

z

mocą

wchodzi w życie z dniem
od dnia 1 'września

obowiązującą

1949 r.
Oświaty:

w z. E. Krassowska
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
z' dnia 1 lutego 1950 r.

w sprawie zmiany granic miasta Rypina w powiecie

rypińskim,

województwie pomorsldm.

Pręczki część gromady Gło
folwark Pieldełko
i włącza się je do miasta Rypina w tymże powiecie
i województwie.

Na podstawie art. ) ustawy z dnia 20 lutego 1920 r.

2)

z gminy wiejskiej
wińsk, stanowiącą

w przedmiocie zaliczenia osad wiejskich w poczet miast

oraz zmiany granic miast (Dz. U. R. P. z 1920 r. Nr 19,
poz. 92 i z 1932 r. Nr 109, poz. 895) zarządza się, co następuje:

§ l. 'VI powiecie rypińskim, województwie pomorskim wyłącza się:
l) z gminy wiejskiej Starorypin:
a) część gromady Rusinowo, stanovdącą kolonię
Piaski,
b) częsc gromady Rypałki, stanowiącą kolon i ę
Bielaw!d,
c) część gromady Starorypin, stanowiącą osiedle
Wójtowstwo,

§ 2. Z miasta Rypina w powiecie rypińskim, województwie pomorskim wyłącza się część obszaru noszą
cą nazwę Puszcza Miejska i włącza się ją do gminy
wiejskiej Pręczki w tymże powiecie i województwie.
§ 3.
szenia.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z

dniemo gł 0-

Minister Administracji Publicznej : Vii. Wolski
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ROZPORZĄDZENTZ

MINISTRA

ADMINISTRAC,n

PUBLICZNEJ

z dnia 1 lutego 1950 r.
w sprawie zmiany granic miasta Terespola n/Bugiem w powiecie bialskim, województwie lubelskim.
Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20 lutego
1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w poczet miast oraz zmiany granic miast (Dz. U. R. P.
z 1920 r. Nr 19, poz. 92 i z 1932 r. Nr 109, poz. 895)
zarządza się, co następuje:
§ l. Z gminy wiejskiej Kobylany w powiecie bial.kim, województwie lubelskim wyłącza się gromady:
Błotk6w Mały, Kolonia Łobaczew Mały, Kolonia Ło
baczew Duży oraz część gromady Błotków Duży o ob-

szarze 7.012D ha obejmującą nieruchomości zapisane
w tabeli likwidacyjnej wsi Błotków pod Nr 12 do 25
i włącza się je do miasta Terespola n/Bugiem w tymże
powiecie i województwie.
§ 2.
szenia z

Rozporządzenie

wchodzi w życie z dniem ogło
od dnia 1 stycznia 1950 r.

mocą obowiązującą

Minister Administracji Publicznej: Wi. Wolski
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

z dnia 3 lutego 1950 r.
w sprawie zlJ1iany granic miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
kowsldm.
Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 1 sierpnia
1923 r. w przedmiocie dokonywania zmiany granic
miejskich (Dz. U. R. P. z 1923 r. Nr 92, poz. 719
i z 1932 r. Nr 109, poz. 895) zarządza się, co nastę
puje:
§ l. Z gminy wiejskiej Kalwaria w powiecie wadowickim województwie krakowskim wyłącza się:

w

powiecie

wadowiekim,

województwie ·kra-

1) część gromady Brody stanowiącą przysiółek Błaż

kówka o obszarze 164,4909 ha,
2) część gromady Zebrzydowice stanowiącą przysiółki:

Czerna, Podlesie i Si korówka o obszarze 297,1448 ha
i włącza się je do miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
w tymże powiecie i województwie.

•

-

Dziennik Ustaw Nr 6
Nowa
biec

granica

miasta

Kalwarii

76

Paz. 51
nicą

r
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Zakrzów. Następnie w kierunku
granicami gromad:
Zebrzydovrice i Zakrzów, Barwałd Górny i Stanisław Dolny do punktu zetknięcia się drogi oznaczonej
Nr kat. 2358 z d rog ą oznac z oną Nr kat. 2359. Od tego punktu granica skręca na wschód i biegnie pół
nocnymi granicami parcel Nr kat. 1917/3, 1917/ 2,
1917/1, 1909/3, 1909/2, 1909/4, 1909/1. Od północn.o-.
wschodniego n arożnika p a rceli Nr kat. 1909/1 granica skręca na południe przecinając drogę (Nr kat.
2340/1) i biegnie dalej na wsc::hód północnymi gra.
nicami parcel oznaczonych Nr kat. 1833/7, 1838/4,
1888/3, 18S8!0, 1833/ 1, 1402, 1488, 1489/1, 1489/2, 1497,
1498, 1499, 1850/ 1, 1350:2, 1350'4, 1850/ 3, 1849,
1848/1, 1848/ 6, 1848 '5, 1848:7, 1848/ 2, 1848/4, 18:35(8,
1337/6, 23Dt)i1, 1771/2, 1771 /1, 1770, 17 ł 9 / 1, 1749/2 ,
1743,
1750/2
do półn ocno-wschodniego punktu
ze t knięcia się t e j parceli z d rogą Nr kat. 2368 i l.
Granica przebiega dalej na północ ws chodni ą
granicą parceli Nr kat. 1514 (staw) do potoku oznaczonego Nr kat. 3492 i jego po! udni ową gra!).i.cą
w kierunku wschcdnim do punktu zetknięcia się
z parcelą Nr kat. 1736 i dalej na wschód północny
mi granicami parce~ Nr kat. 1737 i 1738 do punktu
zetknięcia się z torem kolejowym
Kraków-Kal ...
waria Lanckorona przy kopcu granicznym Nr 20.
PrZekraczając tor w kieru!1ku wschodnim granica
biegnie granicą miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
i gromady Zebrzydowice.

Zebrzydowskiej

będzie:

gromady

północno-zachodnim

A.

n a odcinku gromady Brody: od punktu zetknięci a
granic gromad Brody i Zebrzydowice oraż miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ~ w kierunku południowo-ws chodnim wzdłuż granicy gromad Brody i Zebrzydowice do kopca granicznego oznaczo- ,
nego numere m 2. DnIej w kierunku poludniowy!U
:" wschodnią granicą drogi oznaczonej numerami katast ralnymi 2760/ 2, 2964, 2965 i zachod!1ią granicą
dr:ogi oznaczonej Nr kat. 2761 do d rogi. pań s two
w ej oznaczonej Nr ~at. 2754/1. Stąd po przeluoczeniu t ej drogi grani ca biegnie w kierunku poł udniowym vvzdłuż ' zachocln ~ej gi'anicy drogi oznaczonej Nr kat. 2936 i 2937 do punktu zetkn ięci a
s ię z drogą ozna czoną Nr kat. 2938/1. Od tego
punktu no'.va granica biegnie znhoclnimi granicami
p3r(;el ozn aczonych Nr kat. 2577, 2579 , 2580, a nasLępnie południową g ranicą parceli Nr kat. 2580
w kierunku wschodnim do punktu zetknięcia się
z p arcelą Nr kat. 2943 i d ale j na południe zachodnią granicą tej parceli (potol;:) do drogi oznaczonej
Nr kat. 2932 i1. W dalszym ciągu granica biegnie
południową granicą parceli Nr kat. 2932 / 1 do
punktu zetknięcia się granic gromad Brody i Bugaj
przy kopcu granicznym oznaczonym Nr 10 i d otychczasową grani cą gromad Brody i Bugaj do
punktu z et knięcia się tej granicy z granicą miasta
Kal walii Zebrzydowskiej .
D . na odcinku gromady ZebrzydoWice: od punktu
z t~t!m ję cia si~ granic miasta Kalwarii .Zebrzydow§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
sl,iej i gromad Bugaj i Zebrzydowice - w kierunku szenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1950 r.
południowo-zachodnim
granicą
gromad
Bugaj
i Z 2brzydowice do punktu zetknięcia się jej z graMinister Administracji Publicznej: Wł. Wolski
się
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RÓZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 10 lutego 1950 r.

o

wysokości zasiłku

Na podstawie art. 4 ust. 1 dekretu z dnia 28 października 1947 r. o ubezpieczeniu rodzinnym
(Dz.
U. R. P. Nr 66, poz. 414) zarządza się, co następuje:

rodzinnego.
b) na dwoje dzieci,

na które przy-

sługuje zasiłek

c) na każde

następne

4.100

zł

dziecko, na które

przysługuje zasiłek
2.500 zł
§ 1. Dla pracowników, których miesięczny zarobek ·
nie przekracza kwoty 13.700 zł, . zasiłek rodzinny wy§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
nosi miesięcznie:
szenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1950 r.
a) na jedno dziecko, na które przy1.900 zł Minister Pracy Opieki Społecznej: K. Rusinek
sługuje zaS'iłek

Prenumerata kwartalna normalna wynosi 800 zł, ulgowa 400 zł. Z prenumeraty ulgowej korzystają władze,
zakłady i instytucje pań~ ;' wowe, z wyjątkiem banków, monopoli i prze dsi~'biorstw państwowych.

urzędy,

Prenumeratę należy wpłacać

z gót·y na piętnaście dni przed rozpoczęciem kwarta?u kall~ndarzoweC'o na ItOnto Administracji Dziennil.a Ustaw R. P. w p. K . O. w Warszawie NI' 1-1999.
Zgło sz€n ia na prenumerat!; przyjmują pon;:tdto Biura Sprzedaży Dziennika Ustaw R. P. w Warszawie. ul. Leszno 53/ 55

i ul. Nowowiejska 6 oraz w Łodzi, Gmach Sądów , Plac Dąbrowsk iego 5.
Pojedyncze numery są do nabycia w biurach sprzedaży I kasach wszystkich s ądów okręg0wych.
Rekl amacje z powodu nieotrzymania pos7.czególnych n'lmerów wnosić nal eż v do właściwych urzędów pocztowych nie'zwłocznie
po otrzymaniu następnego kolejnego _Dumeru. Reklamacyj sp(·ź nion ych lu!) wnieSionych niewł 3Ści-..vie
nie uwzględ!lia się .
Adres Redakcji i Administracji: Warszawa. ul. Les-zno 53 / 55 .
TłoczonQ _~

40UOO

ł~t

polecenia Ministra

Sprawiedliwości

w Dru karni Ministerstwa Sprawi-edl. w Warszawie, ul. Nowowiejska 6.
Cena 95

zł.

