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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW , 

z dnia 12 grudnia 1951 r. 

w sprawie zmiany granic wojewÓdztwa warszawskiego ! olsztyńskiego. 

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 
1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyj
nego Państwa (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 48) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. Z gminy Turza w powiecie mławskim, wo
jewództwie warszawskim wyłącza się obszar leśny 
Narzym w Nadleśnictwie Dwukoły o powierzchni 

146,1600 ha i włącza si ę go do gminy Iłowo w powiecie 
działdowskim, województwie olsztyńskim. 

§ 2, Wykonanie rozporządzenia porucza się Pre
zesowi Rady Ministrów. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w żyde z dni~r.l 
l stycznia 1952 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewi(z 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 12 grudnia 1951 r. 

w sprawie zmiany granic pówiatów puławskiego w województwie lubelskim 

kieleckiDJ· 
iłżeckiego w województwie 

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 
1950 r . o dokonywaniu zmian podziału administracyj
nego Państwa (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 48) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. Z gminy Rybitwy w powiecie puławskim, 
województwie lubelskim wyłącza się część ·gromady 
Józefów obejmującą miejscowość Kępa Kolc~yńska 

o -obszarze 50,40 ha i włącza się ją do gminy Pawło
wice w powiecie iłżeckim, województwie kieleckim. 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Pre
zesowi Rady Ministrów. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
l stycznia 1952 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. CyrankIewicz 
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RO.Z,PORZĄDZENIE MINISTRA SZKÓŁ Wy:2;SZYCH I NAUKI 

' z dnia 6 grudnia 1951 r . 

w sprawie utworzenia wydziałów w Wieczorowych Szkołach Inżynierskich w Łodzi, Krakowie Poznaniu. 

Na podstawie art. 20 dekretu z dnia 28 października 
1947 r . o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego 
(Dz. U R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Tworzy się następujące wydzi ały w Wieczo
rowych · Szkołach Inżynierskich: 
l) w Łodzi: 

a) Elektry:::zny. 
b) Mechaniczny, 
c) Budownictwa, 
d) Włókienniczy; 

2) w Krakowie: 
a) Mechaniczny, 

b) Elektryczny, 
c) :ęudownictwa, 
d) Hutniczy, 
e) Chemiczny; 

3) w Poznaniu: 
a) Elektryczny, 
b) Mechaniczny, 
c) Inżynierii. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia z mocą od dnia l października 1950 r. 

Minister Szkół Wyższych i Nauki: A Rapacki 
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