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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 8 czerwca 1968 r. 

w sprawie utworzenia I zmiany granic niektórych miast w województwie krakowskim. 

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

§ 1. W województwie krakowskim tworzy się: 
l) w powiecie chrzanowskim: 

miasto Chełmek z obszaru osiedla Chełmek, 
miasto Libiąż Mały z obszaru osiedla Libiąż Mały; nazwę 
miasta ustala się na Libiąż, 

2) -w powiecie myślenickim: 
miasto Sułkowice z obszaru osiedla Sułkowice. 
§ 2. W powiecie chrzanowskim, województwIe krakow

skim włącza się do miasta Trzebini obszar osiedla Siersza; 
nazwę miasta Trzebinia zmienia się na Trzebinia-Siersza. 

§ 3. W wojewÓdztwie krakowskim wyłącza się: , 
l) z miasta Chełmek w powiecie chrzanowskim obszar miej

sćo~ości Gorzów w jej granicach katastralnych i włą~ 
cza się go do gromady Bobrek w tymże powiecie i wo- , 
jewództwie, 

2) z miasta Sułkowice w powiecie myślenickim obszar miej
scowości Biertowice w jej granicach katastralnych i włą
cza się go do gromady Sułkowice w tymże powiecie i Wo
jewództwie. 

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

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLlWOSCI 

z dnia 27 maja t968 r. 

w sprawie utworzenia Wydziału dla Nielełnich (Sądu dla NIeletnich) w Sądzie Powiatowym w Człuchowle. 

Na podstawie art. 6 § 1 Prawa o ustroju sądów po
wszechnych (Dz. U. z 1964 ,r. Nr 6, poz. 40) zarządza ' się, co 
następuje: ' 

§ 1. Tworzy się w wOjewództwie-' koszalińskim Wydział 
dla Nieletnich (Sąd dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym 'w 
Człuchowie dla okręgów Sądów Powiatowych w Człuchowie, 
Miastku i Złotowie. 

§ 2. Powierza się Sądowi Powiatowemu W Słupsku, w 
województwie koszalińskim rozpozńawanie spraw karnych 
dotyczących nie letnich w zakresie właściwości Sądu Powia" 
towego w Sławnie., 

§ 3. Tracą moc: 

l) § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
27 listopada 1950 r. o dostosowaniu sądów powszechnych 
do nowych prżepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów 

zbędnych (Dz. U. Nr 54, poz. 496) w części dotyczącej Są~ 
_ du Powiatowego w Miastku, , 

2) § l ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Ze dnia 
3 Września 1960 r. w sprawie utworzenia Wydziałów dla 
Nieletnich w Sądach Powiatowych w Łomży, Grudziądzu, 
Inowrocławiu, ' Chodzieży, Koninie, Lesznie, Nowym Są

czu i Szczecinkti (ąz. U. Nr 42, poz. 255) w części doty
czącej Sądów Powiatowych w Człuchowie i Złotowie, 

3) § 1 rozporządZenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
7 czer\vca 1965 r. w sprawie przekazania Sądowi Powia
towemu ,w Koszalinie rozpoznawania spraw karnych nie .. 
letnich z okręgu ' Sądu Powiatowego w Sławnie (Dz. U.' 
Nr ,28, poz. 184). 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 
1968 r. 

Minister Sprawiedliwości: S. Walczak 
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