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:§ 1. Kwotę 10 .. 000 zł dwukl'otnie wymienioną 

wart. 52 ust. 1 dekretu z dnia 2-8 stycznia 1.947 r. 
o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych 

podwy,ższa 'Się dG20 .. 000 zł , a wymienioną w tymże 

przepisie kwotę 3:00'0 zł - do 10.'000 zł. 

§ 2. R0zporządzenie wchodzi w życie w tydzień 
po jego agłoszeniu. 

Minister Skarbu: K. 9ą'browski 
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KOZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDR-owIA 

z dnia 11 lutego 1950 r. 

w ~prawie zmian organizacyjnych w akademiach lekarskich. 

Na :podstawie art. 16 i 2'0 dek.t:etu z tinia 28 paź
dziernika 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyż
szego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się w po
rozumieniu z Ministrem Oświaty, co następuje: 

§ l. W Akademii Lekarskiej w Gdańsku :zwija-się 
Wydział Stomatologiczny oraz tworzy się Oddział. Sto
ma1olog.kzny w ramach Wydziału Lekarskiego. 

§ 2. W Akademii Lekarskiej w Gdańdm na Od
dziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego tWOł"zy 
się katedrę protetyki dentystycznej. 

§ 3. W Śląskiej Akademii Lekarskiej imienia 
Ludwika Waryńskiego tworzy się: 

1) na Wydziale Lekarskim katedrę mikrobiologii wraz 
z połączonym z nią zakładem naukowym oraz 

2) na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekar
skiego katedrę ortodoncji. 

§ 4. W Pomorskiej Akademii Lekarskiej imienia 

1) na Wydziale Lekarskim.: 

a) przemianowuje się katedrę chirurgii na katedrę 
chirurgii I, 

b) tworzy dę katedrę chirur:gii II wraz z połączoną 
z nią kliniką oraz następujące katedry wraz 
z pQłączonymi ~ rumi zakładami naukowymi: 
anatomii prawidłowej i topograficznej. .h!isto
logii i embriologii ogóln~j, chemii ogólnej, fi
zyki, chemii fizjologicznej, biologii, patologii 
ogólnej, farmakologii, medycynysądowed; 

2) na Oddziale St0ffiato1ogi,cmym Wydziału Lekar
s lviegQ tworzy się katedry: protetyki dentystycznej, 
chirurgii stomatoiogicznej, dentystyki zachowaw
czej, ortodoncji. 

§ 5. Rozporządzenie wchodL:i w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Mmi-ster Zdrowi:a: T. Michejda 

generała Karola Świerczewskiego: ,Minlst;eT -Oświaty: w z. E. KrassowslHl 
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OOZPORZĄD~ENIE MINlSTItA :SPR1\WIEDLfW-6iSCł 

z dnia 1 marca 1-950 r. 

o zmianie granic okręgów Sądów Grodzkich w 'Skoczowie i Cieszynie 

Na , podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 
1949 r. o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych 
(Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 237) zarządzam, co na::-tępuje: 

igrniny te włącza się do okręgu Sądu Grodzkiego 
w Cieszy.nie. 

§ 2. Rozporządzenie mmeJsze wchodzi w życie 
z dniem 1 kwietnia 1950 r. ' § 1. Wyłącza się z okręgu Sądu Grodzkiego w Sko

ezowie należące do powiatu Cieszyńskiego gminy wiej-
6kie ' : Istebna, Jaworzynka, Koniaków, Ustroń i Wisła Minister Sprawiedliwości: H. Swiątkowski 
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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ K.QMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z drua IS marca 1950 r. 

w Sil rawie reglam~ntacji wełny owczej. 

Na podstawie art. '2 ust. 1 dekretu z dnia 5 sierp
nia 1949 r. o ' reglamentacji niektórych surowców, pół~ 

fabry katów i ~yrobów gotowych (Dz. U .R. P. Nr 46, 
poz. 341), -zarządza sif< w porozumieniu z Ministrem 


