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wojskowych oraz pozostających w jego dyspozycji i re
zerwie kadrowej na stanowiska służbowe w jednost
kach organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych 
i administracji nie będących jednostkami wojskowymi 
lub kieruje ich do nadzorowanych przez niego orga
nów administracji rządowej , a także do terenowych 
struktur obrony cywilnej - w celu wyznaczen ia na sta
nowiska służbowe określone w wykazie stanowisk. 

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w stosunku do żołnierzy zawodowych, o których mowa 
w ust. 1, posiada uprawnienia Ministra Obrony Naro
dowej określone w rozporządzeniu . 

3. Przepisy rozporządzenia dotyczące uprawnlen 
i obowiązków organów resortu obrony narodowej sto
suje się odpowiednio do organów resortu spraw we
wnętrznych i administracji. 

§ 19. Żołnierze zawodowi, którzy w dniu wejścia 
w życie rozporządzenia pełnią służbę wojskową na sta
nowiskach służbowych w instytucjach cywilnych, po
zostają nadal na zajmowanych stanowiskach służbo
wych; żołnierze ci pełnią dalszą służbę na tych stano
w iskach na zasadach określonych w rozporządzeniu. 

§ 20. W sprawach dotyczących przebiegu służby 
wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na 
stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych, nie 
uregulowanych w niniejszym rozporządzeniu, stosuje 
się odpowiednio przepisy o służbie wojskowej żołnie
rzy zawodowych . 

§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia . 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 14 października 1997 r. 

w sprawie zmiany granic, nazw i siedzib władz niektórych gmin oraz nadania statusu miasta niektórym 
miejscowościom w województwach: bielskim, olsztyńskim, piotrkowskim, rzeszowskim, tarnobrzeskim, 

tarnowskim i włocławskim. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 4a ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, 
poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, 
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 
123, poz. 775) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W województwie bielskim zmienia się granice 
miasta Andrychów położonego na terenie gminy An
drychów przez przyłączenie obszaru części wsi Wieprz 
o powierzchni 5,92 ha z gminy Wieprz. 

§ 2. W województwie olsztyńskim nadaje się status 
miasta miejscowościom: 

1) Miłakowo; w skład miasta Miłakowo wchodzi ob
szar obrębu ewidencyjnego Miłakowo o po
wierzchni 867,64 ha; granicami miasta Miłakowo 
są granice tego obrębu ewidencyjnego, szczegóło
wo określone i opisane w ewidencji gruntów, 

2) Miłomłyn; w skład miasta Miłomłyn wchodzi ob
szar obrębu ewidencyjnego Miłomłyn o po
wierzchni 1239,58 ha; granicami miasta Miłomłyn 
są granice tego obrębu ewidencyjnego, szczegóło
wo określone i opisane w ewidencji gruntów. 

§ 3. W województwie piotrkowskim zmienia się 
granice gminy Dłutów przez przyłączenie obszarów 
wsi Świerczyna oraz osady Kociołki-Las z gminy Druż
bice. 

§ 4. W województwie rzeszowskim zmienia się na
zwę gminy Chmielnik Rzeszowski z siedzibą władz 
w Chmielniku Rzeszowskim na Chmielnik z siedzibą 
władz w Chmiel niku. 

§ 5. W województwie tarnobrzeskim zmienia się na
zwę gminy Rudnik z siedzibą władz w Rudniku na Rud
nik nad Sanem z siedzibą władz w Rudniku nad Sanem. 

§ 6. W województwie tarnowskim nadaje się status 
miasta miejscowości Ciężkowice; w skład miasta Cięż
kowice wchodzi obszar obrębu ewidencyjnego Ciężko
wice o powierzchni 999,00 ha; granicami miasta Cięż
kowice są granice tego obrębu ewidencyjnego, szcze
gółowo określone i opisane w ewidencji gruntów. 

§ 7. W województwie włocławskim nadaje się sta
tus m iasta miejscowośc i Piotrków Kujawski; w skład 
miasta Piotrków Kujawski wchodzą obszary: obrębów 
ewidencyjnych Piotrków Kujawski i Piotrków Podu
chowny oraz części obszarów obrębów ewidencyj
nych : Szewce, Wójcin i Zborowiec, o łącznej po
wierzchni 967,88 ha; granicami miasta Piotrków Ku
jawski są zewnętrzne granice obrębów ewidencyjnych 
i ich części, szczegółowo określone i opisane w ewi
dencji gruntów. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1998 r. 
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