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c) w pkt 10 po wyrazie "gliwicki" dodaje się przecinek 
i wyrazy "z powiatu lublinieckiego gromady: Ciasna, 
Gwoździany, Łagiewniki Małe, Myślina, Pludry, Sie
raków, Szemrowice i miasto Dobrodzień,z powiatu 
tarnogórskieg,o gromady: Miedary, Tworóg i Wojska 
'oraz osiedla: Krupski Młyn, Stolarzowice; Wies'lJowa 
i Zbrosiawice" . . 

p{)z. 312, 313, 314 i 315 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi 
Przemysłu Spożywczego i Skupu. 

§ 3. Roz,porządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

313 
ROZPORZĄDZENIE ' RADY MINISTRÓW 

rz. dnia 2'0 listopada 1968 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych. 
, 

. Na pocl'stawie art. 18 pkt 2 i 8 dekretu z dnia 1 grudnia 
1953 r. o obowiązkowych dostawach zwi€rząt rz:eźńych 
(Dz: U. z 1953 r. Nr 50, p,oz. 244 i z 1957 r. Nr 38, poz. 163) 
zarz1'ldza się, co następuje : .' 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 styć'z
nia 1963 r. w spra'wie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeź
nych (Dz. U. z 1963 t. Nr 4, poz. 20 i z 1964 r. Nr 26, poz. 
169) wprowadza się następujące zmiany: . 
'1) wzałącżniku nr 2 "Wykaz województw i powiatów ko-

rzystając'Y'Ch z ulgoweg,o obCiążenia obowiązkowymi 
dostawami" : 

. a) . W pkt , 1 wyr ary' "powiat trzdanecki" zas'tępuje się 
wyrazami "powiaty: międzychodzki, trzcianecki", 

b) . w pkt 2 'po wyraż,ie ' "ełcki" dodaje się wyrazy "oraz 
z powiatu grajewskiego gromada ' Prostki, os ied'l e 
Prostki, wsie Ma'rchewki i Kurczątkiw gromadzie 
Grajewo", . 

c) w pkt 1 O po wyrazie 'rgliwiCki" d:odaje się przecinek 
i ' wyra·zy ,;z ' .powiatu lublinieckieg,o gromady: Ciasna, 
Gwoździany, . Łagiewniki Małe, Myślina, 'Pludry, Sie
raków,Szemrowke miasto Dobr.odzień, z powiatu 

tarnogórskiego gromady: Miedary, Tworóg i Wojska 
oraz os-iedla: Krupski Młyn, Stolarzowice, WiesZ;Qwa 
·i Zbroslawice"j 

2) w załączniku nr 3 "Tabela zamienników": 
a) w lp. 1 "Trzoda chlewna" pkt 1 otrzymuje brźmienie: 

,,1) mięsno-sł,onionowa klasy I-V 1000 g.ramów", 
pkt 2 i odsyłacz do tego punktu skreśla się, a pkt 3 
oznacza się jako pkt 2, 

b) lp. 3 "Cielęta" otrzymuje brzmienie: 
"Cielęta 
klasy ekstra i klasy I 

, klasy II 
- klasy III . 

klasy IV 

1100 gramów 
1500 gramów 
1800 gramów 
2100 gramów". 

§ 2.· Wykonanie roZ'poTządzęnia porucza się Ministrowi 
I>.rzemysł~ Spoź'ywcżeg,o i Skupu. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w źycie 7: dniemogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

314 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 2'() listopada 1968 r. 

zmieniające rozporządzenle .w sprawie obowiązkowych dosławziemnłaków. 

Na podstawie art. 43 pkt 1 dekretu z dnia 28 s'ierpnia 
19'52 1'. Q .obowiązkowych ' dostawach ziemniaków (Dz. U. 
z lS61 r. Nr 35, poz. '183) zarządza się, co następuje: 

. . 
§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 lipca 

1962 r. w sprawi'e obowiązkowych dostaw ziemniaków 
(Dz. ,U. Nr 44, poz: 214) w· załączniku nr 3 ,;Wykaz woje
wództw i powiatów korzystających z ulgowego obciąźenia 

obo-wiązk,owymi dostawami" wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w ust. 1 wyrazy "powiat trzdanecki': zastępuje się wy
. razami "powiaty: międzYchodzki. trzcianecki", 

2) w ust. 2 po wyrazie "ełck·i" dodaje się wyrazy "oraz 
z powiatu g,rajewskiegogromad.a Prostki, osiedle Prost-

ki, wsie Marchewki i Kurczątkiw gromadzie Grajewo"; 
3) w ust. 10 po wyrazie "gliwicki" dodaje się przecinek 

i wyrazy "z poOwiatu lublinieckiego gromady: Ciasna, 
Gw oź-ctzia'ny, Łagiewniki Małe, Myślina, . Pludry, Siera
ków, Szemrowice i miasto Dobrodzień, z powiatu tamo
górskieg'o gromady: Miedary, Tworóg i Wojska oraz 

, osiedla: Krupski Młyn, Stolarzówice, Wieszowa i Zbro
sławice". 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi 
Pnemysłu Spożywczego i Skupu. 

§ 3. . Ro.zporządze.nie wchodzi w życie z :~niem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

315 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 21 listopada 1968 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wytszym 
wykształceniem zatrudnionych w zaldadach ' sp~łecznych służby ~drowia • 

Na podstawie art. 24 i 31 1,15t. 2 ustawy z dnia 28 paź

dziernika W48 r. o 'zakładach społecznych służby zdrowia 

. , 
i planowej gospodarce w służbie ·zdrowia (Dz. U. Nr 55, poz, 
434 z późniejszymi zmiana'mi) zarządza się, 00 następuje: 

',0 


