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Dziennik Ustaw Nr 44

2. W skład nowoutworzonego powiatu krapkowickiego
w województwie opolskim wchodzą:

Poz. 285, 286

28'1,
"

a) osiedle Otmęt,
b) gromady: Gogolin, Jasiona,
MaInie i Zdzieszowice.

l) z powiatu ,opolskiego w tymże województwie:
ą)miasto Krapkowice,
b) gromady: Rogów Opolski, Żużelaj Żywocice;

ł

Kamień ' Sląski,

Krępna~

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi
Rady Ministrów i Prezesowi Państwowej Komisji Etatów.

2) z powiatu -prudnickiego w tymże województwie gromady:
Brożec, Dobra, Komorniki, Kórnica, Racławiczki, Rozkochów, Strzeleczki, Walce, Zielina;
3) z powiatu strzeleckiego w tymże wojęwództwie:

§ 3.
1956 r,

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem l stycznia

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz

286

I

ROZPORZĄDZENIE RADYMINlSTRÓW

z dnia 12 listopada 1955 r,

w sprawie utworzenia powiatów: bełchatowskiego, pajęczańskiego, poddębickiego i zmiany ,.granic niektórych powiatów w województwie łódzkim oraz w sprawie zmiany granic województw poznańskiego ł łódzkiego.
l) ,z powiatu łęczyckiego w tymże województwie:
a) miasto Poddębice,
b) gromady: Bałdrzychów, Budzynek, Dalików, Domaniew,
Gostków, ' Góra Bałdrzychowska, Praga, Przekora, Tur,
Wilczyca,
.
2) z powiatu sieradzkiego w tymże województwie gromady i
Charchów Pański, Drużbin, Jeżew, Wierzchy, Zadzim,
Zygry;
,

Na podstawie art. 1 ust. 3 i art. 2 ustawy z dnia 4 lutego
1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Pań
stwa (Dz. U. Nr '6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Tworzy się w województwie łódzkim powiaty:
l) bełchatowski z siedzibą powiatowej rady narodowej w
Bełchatowie;

2)

pajęczański

z

siedz i bą

powiatowej rady narodowej w Pa-,

jęcznie;

3)

poddębicki

z

siedzibą

powiatowej rady narodowej w Pod-

dębkach.

nowoutworzonego powiatu bełchatowskiego
łódzkim wchodzą z powiatu piotrkowskiego
w tymże województwie:
l) miasto Bełchatów;
2) gromady: B e łchatów, Bińków, Bujny Szlacheckie, Chabie, lice, Domiechowice, Gręboszew, Grocholice, Janów, Kamień, Kaszewice, Kącik, -Kleszczów, Kluki, Lubiec, Łęka
wa, Łękińsko, ParznO, Ruszczy.D, Suchcice, Sromu tka
i Wadlew.
2.

W

,

3) z powiatu tureckiego w województwie

poznańskim:

a) miasto Uniejów,
b) gromady: Biernacice, Dominikowice, Lubola, Ładawy,
Miniszew, Niemysłów, Niewiesz, Orzeszków, Pęczniew;
Saków, Siedlątków, Wilamów i Wilczków.

skład

w województwie

§ 2~

Z powiatu tureckiego w województwie poznańskim
gromady Piaski i Swinice Warckie i włącza się je
do powiatu łęczyckiego w województwie łódzkim.
wyłącza się

W województwie łódzkim wyłącza się:
l) z powiatu łęczyckiego gromady Byszew i Strzegocin f
włącza się je do powiatu kutnowskiego i
2) z powiatu piotrkowskiego gromadę Kociszew i włącza się
ją do powiatu laskiego
.w tymże województwie.
§ 3.

3. W skład nowoutworzonego powiatu pajęczańskiego w
'
województwie łódzkim wchodzą:
1) z powiatu radomszczaIlskiego w tymże województwie gro'mady: Pajęczno, · Biała, Bogumiłowice, Brzeżnica Nowa,
Chorzenice, Dubidze, Dworszowice Pakoszowe, Gajęcice,
§ 4. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi
Konstantynów, Makowiska, Prusicko, Rząśnia, Stróża, SuIRady
Ministrów i Prezesowi Państwowej Komisji Etatów.
mierzyce, Wiewiec, Wistka, Wólka Prusicka, Zamoście,
2) Ż powiatu wi e luńskiego w tymż e województwie gromady:
§ 5. Rozporządzenie wchQdzi w życie z dniem 1 stycznia
Chorzew, Działoszyn , Huta, Kiełczygłów, Krzeczów, Lip- 1956 r.
nik, Gżegów, Raciszyn, Siemkowice, Szczyty i Trębaczew. '
4. W skład nowoutworzonego powiatu poddębickiego 'w · Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
województwie łódzkim wchodzą:
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ROZPORZĄDZENIE

RADY ,MINISTROW

z dnia 12 listopada 1955 r .

.w

sprawie utworzenia ' powiatu suskiego w ' województwie krak,o wsklm•

Na podstawie art. 2 u~ta~y z dnia -'4 .lute9.~ 1950 r. o do~'
konywaniu zmian podziału administr~cyjnego Państwa (Dz. U.
Nr 6, póz. 48) zanądza się, co następuje: ' '
'
.. r

,~.

§ 1.
suski z

1.

Tworzy się w ,województwie krakowskim powiat
powiatowej rady narodowej w Suchej.

siedzibą
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