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2) z gromady Jatwieź Duża w powiecie monieckim wsie 
Jatwieź Duża, Jatwieź Mała i Karpowicze i włącza si~ je 
do gromady Suchowola w powiecie dąbrowskim; 

~3) z gromady Kuczyn w . powiecie wysokomazowieckim ob
szar lasów państwowych Nadleśnictwa Szepietowo> od
dział nr 240, o powierzchni 6,45 ha, i włącza się go do 
miasta Ciechanowca w powiecie siemiatyckim; 

·4) z gromady Hodyszewo w powiecie bielskim wsie Hody-

szew o, Jośki i Lendowo-Budy i włącza się je do groma
dy Piekuty Nowe w powiecie wysokomazowieckim. 
§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi 

Rady Ministrów. . 
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 styCZ

nia 1969 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORlĄDlENIE RADY MINISTRÓW 

.z dnia 7 czerwca 1968 r. 

w sprawie zmiany granic powiatów morąskiego i iławskiego w województwie clsztyI\sklni. 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o do- -
konywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa 
(Dz. U. Nr p, poz. 48) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Z gromady Zalewo w powiecie morąskim wojewódz
twie olsztyńskim wyłącza się wieś· Siemiany oraz leśniczów
ki Nowe Swale, Piec, Spędziny, Stare Swale i włącza się je 
do -gromady Różnowo w powiecie iławskim, w tymże woje-

\ wództwie. 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi -
Rady Ministrów. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1969 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW / 

Z dnia 8 czerwca 1968 r. 
/ 

W sprawie zni.esienia osiedla Bolesław w powiecie olkuskim. województwie krakowskim. 

Na poqstawie art. 5 ustawy z dnia 25 Września 1954 r .. 
,o osiedlach i radach narodowych osiedli (Dz.U. Nr 43, poz. 
192) zarządza się, co nastęrmje : ' 

§ 1. W powiecie olkuskim, województwie krakowskim 
znos-i- się osiedle Bolesław, a jego obszar włącza się do gro
mady Bolesław. 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi 
Rady Ministrów. 

'-

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 slycz- • 
nia 1969 r. 

Prezes Rady MInistrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z_ dnia 8 czerwca 1968 r. 

w sprawie zmiany granic niektórych powiatów orai miasta Nowego Sącza w województwie krakowsklm-. 

Na, podstawie art. 2 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 
1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego 
Państwa (Dz. U. Nr 6, poz: 48) zarządza siEj, co następuj,e: 

§ 1. W województwie krakowskim wyłącza si~: 

1) z powiatu miechowskiego: 

a) z gromady Widoma wieś Wola Więdawska i włącza 
się ją do gromady Micbałowice w powiecie krakow
skim. 

, p) z gromady IwanoV{ice wieś Kozierów i włącza się ją 
do gromady Michałówice w powiecie krakows;im, 

c) z gromady Wysodce wieś Gołyszyn i włącza się ją 

do gromady Minoga wpowiecie olkuskim, 
d) gromadę Goszcza i włącza się ją do powiatu" krakow

skiego; 

2) z powiatu myślenickiego gromadę Wola Radziszowska 
i włącza się ją - do powiatu krakowskiego; 

3) ,z gromady Niedomice w powiecie tarnowskim przysió
łek Chałupki Biskupskie i włącza się go do miastaŻabna 
wPQwiecie dąbrowskim; nowa granica powiatu dąbrow
skiego i tarnowskiego biegnie osią koryta rzeki Dunajec; 


