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2) gminy Kościan przez przyłączenie obszaru części gminy 
o statusie miasta Kośc ian o powierzchni 8,53 ha. 

§ 5. W województwie łódzkim zmienia się granice gmi
ny o statusie miasta Głowno przez przyłączenie obszaru wsi 
Zabrzeźnia - Parcela o powierzchni 115,10 ha z gminy Głow
no. 

§ 6. W województwie poznańskim zmienia się grani
ce gminy Miłosław przez przyłączenie obszaru części wsi 
Winna Góra o powierzchni 12,49 ha z gminy Środa Wielko
polska . 

§ 7. W województwie radomskim zmienia się granice 
gminy Przysucha przez przyłączenie obszarów wsi Beźnik 
o powierzchni 416,62 ha i Dębi ny (bez przysiółka Jamki) 
o powierzchni 995,20 ha z gminy Potworów. 

§ 8. W województwie tarnowskim zmienia się granice 
gminy Bochnia przez przyłączenie obszaru części wsi Łazy 
(przysiółek Podgorzków) o powierzchni 3,43 ha z gminy 
Rzezawa. 

§ 9. Rozporządzen ie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 
1994 r. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 16 czerwca 1994 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 34, 
poz. 199, Nr 43, poz. 253 i Nr 89, poz. 518, z 1991 r. 
Nr 4, poz. 18 i Nr 110, poz. 473, z 1992 r. Nr 85, 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) Drobin w województwie płockim, 
2) Osiek w województwie tarnobrzeskim. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 
1994 r. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 1 czerwca 1994 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinien odpowiadać wniosek o wydanie ze
zwolenia na utworzenie uczelni niepaństwowej. 

Na podstawie art . . 15 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 
1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, 
z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314 oraz z 1994 r. Nr 1, 
poz. 3 i Nr 43, poz. 163) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 2 lutego 1991 r. w sprawie warunków, jakim powinien 
odpowiadać wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie 
uczelni niepaństwowej (Dz. U. Nr 14, poz. 62), wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

,,7) określenie zakresu i kierunku działalności ucze
lni, przewidywanego rodzaju studiów oraz 
wskazanie kierunku studiów, który ma być 

w niej prowadzony," 

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

,,9) uzasadnienie zawierające w szczególności : in
formacje o przewidywanych rozmiarach kształ
cenia, o zapewnieniu wymaganej kadry nauko-

wo-dydaktycznej dla prowadzenia kształcenia 
na danym kierunku studiów oraz bazy material
nej i odpowiedniego wyposażenia dla realizacji 
celów dydaktycznych . i naukowych tworzonej 
uczelni.", 

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu : 

,,§ 2a. Założyciel powinien dołączyć do wniosku o wy
danie zezwolenia na utworzenie uczelni niepańs

twowej : 

1) plany studiów oraz ramowe programy nau
czania (koncepcję kształcenia), 

2) wykaz pracowników naukowo-dydaktycz
nych, których zamierza zatrudnić w uczelni, 
z podaniem wymiaru czasu pracy, wraz ze 
wstępnymi zobowiązaniami do podjęcia przez 
te osoby pracy w tworzonej uczelni, 

3) dokumenty potwierdzające wiarygodnie dys
ponowanie przez założyciela środkami mająt
kowymi, O których mowa w § 2 pkt 5, oraz bazą 


