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2) zmienia się granice gminy Kobyłka przez przyłączenie 
obszaru części wsi Kobylak o powierzchni 35,30 ha 
i obszaru części wsi Turów o powierzchni 132,40 ha 
z gminy Wołomin, 

3) zmienia się granice gminy Zielonka przez przyłączenie 
obszaru części wsi Kobylak o powierzchni 94,50 ha 
z gminy Wołomin. 

§ 2. W województwie bydgoskim zmienia się granice 
gminy Lniano przez przyłączenie obszaru leśniczówki Lnia
nek o powierzchf;li 14,44 ha z gminy Cekcyn. 

§ 3. W województwie częstochowskim tworzy się gmi
nę Boronów z siedzibą władz w Boronowie; w skład gminy 
Boronów wchodzą: obszar wsi Boronów wraz z leśniczówką 
Cielec, gajówką Szklana Huta, przysiółkami Doły i Sitki oraz 
obszary wsi Dębowa Góra, Grójec, Hucisko i Zumpy z gminy 
Herby. 

§ 4. W województwie gdańskim: 

1) tworzy się gminę Czarna Woda z s iedzibę władz w Czar
nej Wodzie; w skład gminy Czarna Woda wchodzi 
obszar wsi Czarna Woda oraz obszar części wsi Lubiki 
o powierzchni 3,88 ha z gminy Kaliska, 

2) zmienia się granice gminy Bobowo przez przyłączenie 
obszaru wsi Wysoka z gminy Starogard Gdański, 

3) zmienia się granice gminy o statusie miasta Włady
sławowo przez przyłączenie obszarów: części wsi tebcz 
o powierzchni 357,31 ha, części wsi Strzelno o. powierz
chni 12,32 ha oraz części wsi Swarzewo o powierzchni 
144,78 ha z gminy Puck, 

4) gminie Czarna Woda nadaje się status miasta. 

§ 5. W województwie katowickim: 

1) tworzy się gminy: 
a) Jejkowice z siedzibą władz w Jejkowicach; w skład 

gminy Jejkowice wchodzi obszar wsi Jejkowice 
z gminy Gaszowice, 

b) Kornowac z siedzibą władz w Kornowacu; w skład 
gminy Kornowac wchodzą obszary wsi: Kobyla, 
Kornowac, tańce, Pogrzebień i Rzuchów z gminy 
Lyski, 

2) zmienia się granice gminy o statusie miasta Dąbrowa 
Górnicza przez przyłączenie obszaru części wsi Trzebies
ławice o powierzchni 1013,89 ha z gminy Siewierz. 

§ 6. W województwie koszalińskim zmienia się granice 
gminy o statusie miasta $widwin przez przyłączenie ob-

szarów: części wsi Gola Dolna o powierzchni 0,79 ha, części 
wsi Stary Przybysław o powierzchni 8,91 ha oraz części wsi 
$widwinek o powierzchni 29,92 ha z gminy $widwin. 

§ 7. W województwie łomżyńskim zmienia się granice 
gminy Andrzejewo przez przyłączenie obszaru wsi Godlewo
-Gorzejewo oraz obszaru wsi Mianowo z gminy Szulborze 
Wielkie. 

§ 8. W województwie olsztyńskim zmienia się granice 
gminy o statusie miasta Kętrzyn przez przyłączenie obszarów: 
osady Bałtrucie o powierzchni 89,31 ha, osady Kętrzyńska 
Kępa o powierzchni 25,08 ha, osady Wopławki o powierz
chni 23,88 ha, przysiółka Zielnik o powierzchni 45,05 ha oraz 
obszaru części wsi Nowa Wieś Kętrzyńska o powierzchni 
18,40 ha z gminy Kętrzyn. 

§ 9. W województwie ostrołęckim zmienia się granice: 

1) gminy Kadzidło przez przyłączenie obszaru części wsi 
Długi Kąt o powierzchni 26,30 ha z gminy Lelis, 

2) gminy Olszewo- Borki przez przyłączenie obszaru części 
wsi Siemnocha o powierzchni 35,68 ha z gminy Lelis. 

, § 10. W województwie poznańskim zmienia się granice 
gminy $roda Wielkopolska przez przyłączenie obszaru części 
wsi Jaszkowo o powierzchni 7,65 ha z gminy Zaniemyśl. 

§ 11. W województwie przemyskim zmienia się granice 
gminy o statusie miasta Dynów przez przyłączenie obszaru 
wsi Bartkówka z gminy Dynów. 

§ 12. W województwie rzeszowskim tworzy się gminę 
Gawłuszowice z siedzibą władz w Gawłuszowicach; w skład 
gminy Gawłuszowice wchodzą obszary wsi: Gawłuszowice 
i Ostrówek z gminy Borowa oraz Brzyście, Kliszów, Krzemie
nica, Młodochów i Wola Zdakowska z gminy Tuszów Naro
dowy. 

§ 13. W województwie siedleckim zmienia się granice 
gminy Mordy przez przyłączenie obszarów wsi: Płosodrza, 
Rogóziec, Stara Wieś, Suchodołek, Suchodół Wielki, Woj
nów oraz Wólka Biernat y z gminy Przesmyki. 

§ 14. W województwie toruńskim zmienia się granice 
gminy Chełmno przez przyłączenie obszaru wsi Borówno 
oraz obszaru wsi Różnowo z gminy Unisław. 

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1993 r. 
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zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib niektórych gmin 
W województwach: warszawskim, białostockim, bielskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, lesz
czyńskim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkows
kim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, włocławskim, zamoj~ 

skim i zielonogórskim oraz nadania niektórym gminom statusu miasta. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95, Nr 32, 
poz. 191, Nr 34, poz. 199, Nr 43, poz. 253 i Nr 89, poz. 518, 
z 1991 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 110, poz. 473 oraz z 1992 r. Nr 85, 
poz. 428) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 
1991 . r. w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia 
siedzib niektórych gmin w województwach: warszawskim, 
białostockim, bielskim, częstochowskim, I<atowickim, kielec
kim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, 
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olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkows
kim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczeciń

skim, tarnobrzeskim, toruńskim, włocławskim, zamojskim 
i zielonogórskim oraz nadania niektórym gminom statusu 
miasta (Dz. U. Nr 115, poz. 497 i z 1992 r. Nr 12, poz. 44) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 w pkt 2 w lit. a) wyrazy ,,46,63 ha" zastępuje się 
wyrazami ,,62,00 ha", 

2) w § 15 wyrazy "Stary Rękawiec" zastępuje się wyrazami 
"Stary Józefów". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 stycznia 1992 r. 
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w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo
-kredytowych w zakładach pracy. 

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 
o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234) zarządza 
się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady orga
nizowania i działania w zakładach pracy pracowniczych kas 
zapomogowo-pożyczkowych, zwanych dalej "PKZP", oraz 
spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych, zwa
nych dalej "SKOK", a takie obowiązki zakładów pracy w tym 
zakresie. 

§ 2. 1. W zakładzie pracy, w którym co najmniej 10 
pracowników zadeklaruje gotowość przynależności do PKZP 
lub SKOK, mogą być utworzone PKZP lub SKOK. 

2. W jednym zakładzie pracy może działać tylko jedna 
PKZP i jedna SKOK. 

3. Jeżeli przynależność do PKZP lub SKOK deklaruje 
mniej niż 10 pracowników, może być utworzona międzyzak-
ładowa PKZP lub SKOK. . 

4. Do międzyzakładowej PKZP i SKOK stosuje się 
odpowiednio przepisy dotyczące działalności PKZP lub 
SKOK. 

§ 3. O utworzeniu PKZP lub SKOK decydują założyciele, 
którzy uchwalają statut i dokonują wyboru organów przewi
dzianych w statucie. 

§ 4. 1. Zakład pracy świadczy pomoc PKZP i SKOK 
w szczególności w zakresie: 

1) zapewnienia pomieszczeń biurowych i odpowiednio 
zabezpieczonego miejsca na przechowywanie pienię
dzy, 

2) transportu pieniędzy z banku, 

3) prowadzenia księgowości, obsługi kasowej i prawnej, 

4) dostarczania druków i formularzy, 

5) dokonania na rzecz PKZP i SKOK potrąceń w listach 
płac, listach wypłat zasiłków chorobowych i zasiłków 
wychowawczych, wpisowego, wkładów miesięcznych 
i rat pożyczek, 

6) przyjmowania wpłat wnoszonych przez emerytów i re
ncistów oraz osoby przebywające na urlopach wycho
wawczych, 

7) odprowadzania wpłat na rachunek bankowy PKZP lub 
SKOK, 

8) informowania przynajmniej raz w roku członków kas 
o stanie ich wkładów i zadłużeń. 

2. Szczegółowe warunki świadczenia pomocy, o której 
mowa w ust. 1, określa umowa zawarta między zakładem 
pracy a PKZP lub SKOK. 

§ 5. Nadzór społeczny nad PKZP i SKOK sprawują 
związki zawodowe. 

Rozdział 2 

Szczegółowe zasady organizowania i działania PKZP 

§ 6. Celem PKZP jest udzielanie członkom pomocy 
materialnej w formie pożyczek długo- i krótkoterminowych 
oraz zapomóg - w miarę posiadanych środków - na 
zasadach określonych w statucie. 

§ 7. 1. Członkowie przyjmowani są do PKZP na pod
stawie złożonej deklaracji. 

2. Uchwałę o przyjęciu podejmuje zarząd PKZP nie 
później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji. 

3. Członkowie PKZP wpłacają wpisowe i miesięczny 
wkład członkowski w wysokości ustalonej przez walne 
zebranie. 

§ 8. Członek PKZP jest obowiązany: 

1) wpłacić · wpisowe, 

2) wpłacać miesięczny wkład członkowski lub wyrazić 
zgodę na potrącanie wkładu z wynagrodzenia za pracę, 
zasiłku chorobowego lub zasiłku wychowawczego, 

3) przestrzegać przepisów statutu oraz uchwał organów 
PKZP. 

§ 9. Członek PKZP ma prawo: 

1) gromadzić oszczędności w PKZP według zasad okreś
lonych w statucie, 

2) korzystać z pożyczek, 

3) w razie wydarzeń losowych ubiegać się o udzielenie 
zapomogi, 

4) brać udział w obradach walnego zebrania, 

5) wybierać i być wybieranym do zarządu PKZP i komisji 
rewizyjnej . 


