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§ 3. W województwie kieleckim zmienia się granice: 

1) gminy Koszyce przez przyłączenie obszaru wsi Jan
kowice o powierzchni 183,98 ha z gminy Bejsce, 

2) gminy Sitkówka- Nowiny przez przyłączenie obszaru wsi 
Szewce o powierzchni 1847,06 ha z gminy Chęciny, 

3) gminy Smyków przez przyłączenie obszarów wsi Musz
czarz o powierzchni 72,49 ha i Salata o powierzchni 
145,56 ha z gminy Mniów oraz obszaru wsi Kozów 
o powierzchni 208,40 ha z gminy Radoszyce. 

§ 4. W województwie krośnieńskim zmienia się granice 
gminy Lesko przez przyłączenie obszaru części wsi Berezka 
o powierzchni 9,10 ha z gminy Solina. 

§ 5. W województwie łomżyńskim zmienia się granice 
gminy Grajewo przez przyłączenie obszaru wsi Łamane 
Grądy o powierzchni 276,84 ha z gminy Rajgród. 

§ 6. W województwie nowosądeckim zmienia się grani
ce gminy Czorsztyn przez przyłączenie obszaru części wsi 
Krośnica o powierzchni 9,62 ha z gminy Krościenko 
n. Dunajcem. 

§ 7. W województwie olsztyńskim zmienia się granice 
gminy Morąg przez przyłączenie obszaru leśniczówki Białka 
o powierzchni 49,28 ha z gminy Łukta . 

§ 8. W województwie ostrołęckim zmienia się granice 
gminy ~óżan przez przyłączenie obszaru wsi Ponikiew-Za
wady o powierzchni 732,00 ha z gminy Czerwonka. 

§ 9. W województwie szczecińskim zmienia się granice 
'gminy o statusie miasta Stargard Szczeciński przez przyłącze
nie terenów przejętych po wojskal(h b. ZSRR · (garnizon 
"Kluczewo") wraz z gruntami przyległymi o łącznej powierz
chni 1350,60 ha z gminy Stargard Szczeciński. 

§ 10. W województwie włocławskim zmienia się grani
ce gminy Radziejów przez przyłączenie obszaru części gminy 
o statusie miasta Radziejów o powierzchni 3,98 ha. 

§ 11 . W województwie koszalińskim zmienia się nazwę 
gminy Brzeźno na Brzeżno. 

§ 12. W województwie warszawskim zmienia się siedzi
bę władz gminy Skrzeszew ze Starej Olszewnicy na Wieli
szew. 

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1994 r. 

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 13 grudnia 1993 r. 

w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. 

Na podstawie art. 4 ust. 3 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. 
Nr4, poz. 18 i Nr 110, poz. 473, z 1992 r. Nr85, poz. 428 i Nr 100, 
poz. 499 oraz z 1993 r. Nr 17, poz. 78) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się status miasta następującym miejscowoś
ciom: 

1) Bieżuń w województwie ciechanowskim, 
2) Działoszyn w województwie sieradzkim, 

3) Kamieńsk w województwie piotrkowskim, 
4) Pilica w województwie katowickim, 
5) Torzym w województwie zielonogórskim, 
6) Wąchock w województwie kieleckim. 

§ 2. Rtzporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 14 grudnia 1993 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. 

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 
1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wynagrodzenie Dyrektora Polskiego Centrum Ba
dań i Certyfikacji ustala się na podstawie przeciętnego 
wynagrodzenia w sferze produkcji materialnej aktualnie 
przyjmowanego od ustalania wynagrodzenia osób zajmują
cych kierownicze stanowiska państwowe, z zastosowaniem 
mnożników określonych w rozporządzeniu. 

§ 2. Wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek funkcyjny 
ustala się przy zastosowaniu następujących mnożników: 

1) wynagrodzenia zasadniczego - 3,4, 

2) dodatku funkcyjnego - 1,3. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1994 r. 

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak 


