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§ 6. 1. Sprzedaż, zamiana oraz oddanie mienia gromadz
kiego w najem lub dz-ierżawę następuje na podstawie uchwa
ły gromad'lkiej rady narodowej pow'lię tej na wniosek zebra
nia' ·wieJskiego. 

2. Uchwały w sprawie sprzedaży i zamiany mienia wy" 
magajątza.tWierdzenia przez prezydium pow iatowej rady 
narodoej. 

3. , rzewodniCzący gromadzkiej rady narodowej· zawie ra 
w form' aktu notarialnego umowę z ~abywcą . o przeniesie
nie wła ności. 

§ 7. Uchwały w sprawie sprzedaży i zamiany mienia 
gromadzkiego powinny wskazywać cel, na jaki przeznaczone 
zostaną środki uzyskane w wyniku sprzedaży (zamiany) . 
Uchwały w sp rawie sprzedaży mienia powinny pon.adto 
okreś l a' cenę sprżedaży. 

§ 8. Na podstawie uchwały gromadzkiej rady narodowej 
lub zebrania wiejskiego (§ 4 ust. 1) prezydium gromadzkiej 

. rady n rodowej może zatrudnić pracowników niezbędnych 

dla wyRonywania prac gospod'arczych bądź pilnowania mie
nia gromadzkiego; Pracownicy ci będą 'wynagradzani ze 
środkóV; uzyskanych z mienia gr omadzkiego. Uchwały w 
tych sp awach wymagają zawierdzenia przez prezydium po
wiatowej rady narod'owej. 

§ 9.1 Zebranie wiejskie może przyznać sołtysowiwyna
grodzenie za wykonywane przezeń czynności zw iązane z mie
niem gfomadzkim. Wynag-rodzenie to wypłaca się ze środ
ków uzyskanych z mienia gTomadzkiego. Uchwały w tych 
sprawar wymagają zatwierdzenia pT'lezprezydium powiato
wej ra ' Iy narodowej " 

§ 1 . Mienie gromadzkie, które do dnia wejścia w życie 
niniejsz go rozporządzenia było zarządzane przez pełnomoc

nika wiej skiego bądź komisje, komitety lub inne osoby po
wołane przez zebranie wiejskie, będzie zarządzane zgodnie 

riiniejszego rozporządz.enia przez zebranie wiej -

ski e i solt'ysa, o ile gromadzka rada nie prZe]lllle tego mie
nia w swój zarząd . Przepis § 4 ust. 3 stosuje się ,odpowiednio . 

§ 11. Prezydi a wojewódzkich rad narodowycn wydadzą 
w miarę potrzeby szczegółowe przepisy w sprawie zarządu 
mien iem gromadzkim.. W szczególności przepisy te mogą 
określić : 

1) sposób i tFyb pn€'Prowadzęnia inw.entaTyr<J:cjl mienia 
gromadzkiego, 

2) rodzaje mienia gromadzkiego, .których zarząd nie może 
być przekazany zebraniom wiejskim i sołtysom, 

3) rodzaje majątku g,rom.adzki.ego, do których ze względu 
na szczególnie uzasadniony interes publiczny nie stosuje 
się przepisu § 3 ust. 2, 

4) sposób przeprowadzania rozliczeń pomiędzy gromadzkimi 
radami narodowymi w przyp,adku dokonania zmian 
w pOdz{ale tery torialnym . 
§ 12. 1. Wszystkie przysługuj ące mieszkańcom gi'omad 

prawa własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe 
i majątkowe pozosta j ą nienaruszone. 

2. W szczególności pozostają nienaruszone prawa uiyt
kowników gruntów wspólnych, wynikające z ustawy z dnia 
4 maja 1938 r. o uporządkowaniu wspólnot g runtowych (Dz. 
U. Nr 33, poz. 290). do podziału tych gruntów lu b do u,zyska
nia prawa współwłasności. 

§ 13. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dni a 
.10 września 1957 r. w sprawie zbywania nieruchomości 
wchodzących w skład majątku i dobra dawnych grpmad 
(Dz. U. Nr 49, poz. 237). 

§ 14. W ykonanie rozporządzenia porl1.cza się Prezesowi 
Rady Ministrów i właściwym ministrom. 

§ 15. Rozporządzen i e wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: l , Cyrankiewicz 
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Na 

MINISTRÓW PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ O RAZ BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH 

z dnia 9 czel'wca 1958 r; 

w sprawie ustalenia wykazu chorób zawodowych robotników zatllldnlonych w zespołach formujących szkło. . 
podstawie art. 81 ust. 2 dekretu z dnia 25 czerwca § 1. Ustala się następujący wykaz chorób zawodowy 

54 r. 19 
kó 
w 

o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowni- robotników zatrudnionych w zespoła.ch formujących szk 
cli 
ło , 

81 w ii h rodzin (Dz. U. z 1958 r. Nr 23, poz. 97) , zwanego uprawniających do renty inwalidzkiej określonej w art. 
dalsz ~m ciągu "dekretem", ~arządza się , co następuje: ust. 1 dekretu : 

Czynność zawodowa w zespole formu-
Lp. Choroba zaw odowa jącym , szkło , która naraża na chorobę 

! 
zawodową 

I· i Zaćma Si':ara u wszystkich robotników stykających się 
12 Zap<rlenie siatkówki z rozżarzonym szkłeni , 

3 Rozedma płuc i niewydo lność układu krążenia przez nią 

*= 
spowodowana u dmuchaczy szkła 

. Plaska stopa - j eżeli powstała przy pracy i powoduje na sfanowiskach wykonywanych 
niezdo lność do pracy w pozycj i ' stojącej 

Zylaki kończyn dolnych nabyte p rzy pracy na . stanowiskach wykonywanych 
w pozycji stojącej I 

Zatrucie tlenkiem węgla przy obsłudze wanien i aparatu 
Fourcaulta , 

17 Zatrucie wywołane, ołowiem i jego związkami u wszystkich robotników stykających s ię 

z ołowiem i jego zwią?Jkam i 

, 8 
Krzemica i krzemogrużlica u robotników zatrudn ionych przy sypa-

niu, mieszan iu i topien iu zestawu. 

§ 7 Roz orz zenie wchodzi w życie z dniem ogłoszen ia .z mocą od dnia 1 lipca 19.58 r. 
Ministe r Pracy i Opieki Społecznej: W 'Z. A. P/'rganek 
Minister Budownictwa i Przemysłu Materi ałów Budowlanych: 

St. Pietruslewicz 


