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następuje

z końcem. miesiąca, w k tó rym Obywatel
zostanie zawiadomiony o odmowie z atwierdzenia
umowy przez Prezesa Centralnego Urzędu Szkolenia
Z awodowego (dyr ektora okr ęg u szkolenia zawod owego, dyrektora depo szkolenia zawodowego
ministerstwa przem ys ło\v eg o).

P oz. 366 i 367
- - - - ----- ---- W celu objęcia obowiązków służ bowych zgłOSi się Obywatel(ka) w

(pOdpis odpowiedniej

władzy)
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ROZPORZĄDZENIE

PREZESA RADY MINISTRÓW '

z dnia 2

września

1950 r.

w sprawie zmiany granic gmin Opatów i Panki, zmiany granic miast Brzeska
gminy ChoteI.
Na podstawie art. 4 oraz art. 5 ust. 1 u.stawy z dnia
4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 48) zarzą
dza się, co następuje:

§ 1. Z gminy Opatów w powiecie częstochowskim,
województwie katO\v1ckim wyłącza się gromady: Janiki, Konieczki, Zwierzyniec III i częś ć gromady Zwierzyniec II, stanowiącą miejscow oś ć pustkowie Kochle i włą
cza się je do gminy Panki w tymże powiecie i województwie.
§ 2. 1. Z gminy Okocim w powiecie brzeskim,
województwie krakO\vskim wyłąc za s i ę gromadę Słotwi
na-Brzezowiec, część gromady Jadow niki, część gromady Okocim or az część gromady Jas ie ń i włącza się je
do miasta Brzeska w tymże pm,viecie i województwie.
2.

Now a granica m iasta Brzeska biec

będzie:

1) na odcinku grom.?dy Jadowniki:

od punktu zetkn ięci a si ę granic gromad Słotwina
Brzezowiec i Jadowniki przy północno-zachodnim
n arożniku parceli nr kat. 8789," 1 w kierunku połud
niowym wschodnimi granicami parcel nr nr kat.
8789 / 1, 8789/ 2, 8788, 8794, 8813, 8816, 8837 / 2, 8837/ 3,
8837/ 4, 8837/1; od południowo-wschodniego naroż
nika parceli nr kat. 8837:1 granica skręca na wschód,
b iegnąc północną granic ą parceli nr kat. 8857/3 i dochodzi do drogi oznaczonej nr kat. 10558/1; od te go
punktu granica skręca na połudn iowy zachód i biegnie północno-zachodni ą ' gran i cą tej drogi do brzegu
potoku Uszwica (parcele nr kat. 10646/1); po przecięc i u tego potoku w linii prostej
granica osi ąga
południowo-wschodni na rożnik parceli nr kat. 10659
i biegnie dalej w k ierun ku połu dniowym wschodni.mi granicami parcel oznaczonych nr nr kat. 8959/ 5,
8959/2, 8958/5, 8980/4, 10646150; od wschodniego «larożnika parceli nr kat. 10646/ 50 granica skręca na
zachód południową granicą tej parceli i od punktu
zetknięcia się jej
z północno-wschodnim narożni
kiem parceli nr kat. 9020 biegnie w kierunku połud
niowo-zachodnim wschodnimi granicami parcel
nr nr kat. 9020, 9026 , 9033, 9038, 9045, 9052/3, 9052 /1,
90 59/1, 9059 / 2, 9059/3, stąd skręca na wschód i biegnie północnymi granicami parcel nr nr kat. 911 (budowlana), 9067/1, 912 (budow1.) 9067/5, 935 (budowlana); od północno-ws c hodniego narożnika parceli nr kat. 935 granica skręca na południe i biegnie
wschodnią granicą parceli nr kat. 935
(budowl.),
przecina szosę Kraków - Tarnów i biegnie wschodni ą granicą
drogi oznaczonej nr kat. 10572 do
z et\mięc ia si ę z południową granicą 'u.rogi oznaczonej
~ kat. 10571; od tego punktu granica przebiega na

Myszkowa oraz zmiany nazwy

zachód południową granicą tej drogi do punktu
zetknięcia się z północno-wschodnim narożnikiem
parceli nr kat. 9115 /5; od tego narożnika granica
biegnie linią łamaną, wł ączając w granice miasta
Brzeska parcele nr nr kat. 9115/ 5, 9115/10, 9115/ 31
i od północno-za chodniego narożn i ka parceli nr kat.
9115/ 5 biegnie dalej w kierunku zachodnim połud
niową granicą drogi oznaczonej nr kat. 10568,'1 do
zetknięcia się z północno-wschodnim narożniki em
parceli budowlanej nr -k"t. 941; od tego punktu granica skręca na południe i biegnie wschodnimi granicami parcel nr nr kat . 9104/2, 9104/ 7, 9104/4 ; od
południowo-wschodn iego narożnika parceli n r k at.
9104/4 granica skn;ca na. zachód i dobiega do granicy gromady Okocim;
2) na odcinku gromc>.dy Okocim:
pocz ąwszy od pun ..l{tu położonego na granicy -grom a d Okocim i J<..downiki przy p ołudniowo-zachod
n im narożniku parceli nr kat. 9104/ 4 gromady Jadowniki i północno- wschodn i m narożniku parceli
nr kat. 57/1 gromady Okocim w kierunku połud
n iowym granicą gromad Jadowniki i Okocim do
południo\vej granicy drogi oznaczonej nr kat. 1514/1;
od tego punktu granica biegnie w kierunku zachodnim
południową
granicą
drogi
oznaczonej
n r kat. 1514 11, dalej południ ową granicą parceli
nr kat. 89/3 do punktu zetknię eia się z północno
wschodnim narożnikie m parceli nr kat. 85 /9; stąd
granica skręca w kierunku południ owym i biegnie
wschodnią granicą p<łrceli nr kat. 85/9 oraz wschodnią granicą drogi oznaczon ej nr kat. 1518 do jej południowo-wschodniego n a rożnika ; stąd granica skrt~
ca na zachód i biegnie południową granicą parceli
nr kat. 1517 /1 do jej zetknięcia się z parcelą
nr kat. 86/1; od tego punktu granica skręca na południowy-wschód, a następnie południowy zachód
granicami północnymi parcel nr nr kat. 86/1 i 8/2
i zachodnimi granicami parcel nr nr kat. 8/ 2,
1517/2, 10, 9 do połudn iowo-wschodniego jej naroż
nika; od tego punktu granica skręca na północno
zachód i biegnie południowymi granicami parcel
nr nr kat. 9, 8/4, 8/ 9, 22 i 234 (budowl.) - dochodząc do drogi oznaczonej nr k at. 1505/1; dalej granica biegnie na południowy zachód granicą tej drogi i, przecinając ją w kierunku północno-zachod
nim, biegnie południowymi
granicami
parcel
nr nr kat. 24/1, 1502/2, dochodząc do granicy gromad Okocim i Jasień, bi egnącej środkiem koryta
potoku Uszwica (parcela nr kat. 1623/1); od t ego
punktu nowa granica mias ta Brzeska biegnie w kierUliku póln-ocnym granicą gr omad Okocim i Jasień

532

Dziennik Ustaw Nr 41

do punktu, pOłożo;1e~o na wschód od narożnika
parceli nr kat. 20/2 gromady J asiell;
3) na odcinku gromady J asień:
od · punktu położonego w lb :i prostej n<! wschód od
n?.rożnika parceli nr knt. :;:0 /2 na granicy gromad
Okocim i Jasień, w kierunku północno-zachodn i m
południowymi grc'.l1icami parcel nr nr kat. 20/2, 22 ,
19, 29 il (budowl.), 18 i przecin::>j'lc VI linii prostej
w kierunku p0łnocn o -zachodnim drogę o;:;naczoną
m' kat. 27/2 skręca na północ i biegnie zachodnią
gra nicą te j drogi do punktu zetknięcia się z szosą
Kraków-Tarnó\v oznaczona nr nr kat. 389 i 563; od
tego punktu gra~ica skręc~ w kierunku zachodn:m
i biegnie południową granicą tej szosy do punktu
położonego na linii przedłużenia granicy drogi oznaczonej nr kat. 561; po przecięciu szosy w kierunku
!pólnocnym granica biegnie na północ zachodnią
granicą drogi nr kat. 561 00 j ej zetknięcia się z drogą oenaczoną nr kat. 560, od tego punktu granica
skręca na zachód i biegnie północną granicą parceli nr kat. 552, następnie w kierunku północnym jej
·wschodnią granicą do południowo-zachodniego narożnika pHrceli nr kat. 247/4; stąd nowa granica
skręca na wschód i biegnie linią łamaną północny
mi granicami parcel oznaczonych nr nr kat. 202/3,

Poz. 367 i 368
20~!2, 202/1, 202 /5, 202/ 6, 200/3, 187/2, 187/3, 185/2,

185/1, 185/3, 163 /3, 163/2, 163/1, 163/4, 160/7, 160/3,
160/8, 160/14, 160/15, 160/10, 150, 147/2, 147/4, 147/3 ,
129 i 111 (budowl.); od północno-wschodniego narożnika parceli nr kat. 111 (budowl.) granica skrę
ca na północ i b iegnie zachodnią gran i cą drogi ,
oznaczonej nr k at. 556, do punktu zetlmięcia się
z granicą gromad Jasi eń i Słotvlina- Brzezowiec.
§ 3. W powiecie zawierc i.::ńsl:im województwie
katowickim wyłącza . się:
l) z gminy Żarki - gromadę Pałem ia Myszkowska
oraz część gromady Ja\v0r:nik stanowiącą kolonię
PollUl:mka,
2) z gminy ',Vlodowice c:ęść gromady Włodowice
stanowiącą pustkowia
Gruchla i PohuJanka oraz
grunta pod I1HZWą Włodowice VIII i w 14cza się je do miasta Myszkowa w tymże powiecie
i wo jewództwie.
§ 4. Nazwę gminy Chotel w powiecie pińczow
skim, województwie kieleckim, zmienia się na "Wiślica".
§ 5. Rozporządzenie wchodzi
l stycznia 1951 r.

w

życie

z

dniem

Prezes Rady Ministrów: w z. H. Cllelclwwski
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ROZPORZĄDZENIE

M.II.NISTRA SZKÓŁ Wy1;SZYCH I NAUKI
z dnia 21 sierpnia 1950 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach akademickich.

Na podstawie art. 20 dekretu z dnia 28 paździer
nika 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego
(Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co następuje:
§ 1. Przemianowuje się następujące katedry wraz
z połączonymi z nirn..i zakładami naukGwymi na wydzialach prawa:
A. na Uniwersytecie Warszawskim:
1) katedrę
teorii prawa na katedrę teorii państvva i prawa; 2)
/ katedrę historii prawa na zachodzie Europy na katedrę
\ :z.espołową powszechnej hist orii państwa i prawa; 3) katedrę h istor ii ustroju Polski i dawnego prawa sC'.dowego
na katedrę zesp ołową historii · państwa i prawa polskie.go; 4) katedrę ekonomii politycznej II na k c::edrę zespołową ekonomii politycznej; 5) katedrę nauki admi:r:istl'acji i prawa administracyjnego na k2tec:rę zespołową prawa administracyjnego; 6) katedrę prawa skarbowego na katedrę prawa finansowego I; 7) k atedr ę
prawa handlowego i wekslowego na katedrę prawa
cywilnego III; 8) katedrę postępowania sądowo-cywil
n ego na katedrę postępowania cywilnego; 9) kat edrę
p rawa i p ostępowania karnego na katedrę prawa karn ego; Hl) katedrę nauki skarbowości i prawa skluboweg o na katedrę prawa f inansowego II;
B. na Uniwersytecie .Jagiellollskim: l) katedrę teorii
i filozofii prawa na katedrę teorii pallstwa i prawa;
2) katedrę historii prawa na zachodzie Europy na katedrę powszechnej historii państwa i prawa; 3) katedrę
h istorii ustrojel Polski i prawa polskiego na katedrę
h istorii państwa i prawa polskiego; 4) katedrę ekonomii
. p olitycznej II na katedrę zespołową ekonomii politycznej; 5) katedrę prawa politycznego na katedr ę prawa
pań stwowego; 6) katedrę na11ki administracji i prawa
administracyjnego I na kate<.lrę prawa admin istracy j-

nego I; 7) katedrę nauki administracji i prawa administracyjnego II na katedrę prawa administracyjnego II;
S) katedrę prawa narodów na katedrę prawa między
n arodowego publicznego; 9) katedrę skarbowości j prawa skarbowego na katedrę prav!a finansowego; 10) k atedrę prawa handlowego i weKslowego na l.atedrę prawa cywilnego III; 11) kat ed rę prawa i postępowania
karnego na katedrę prawa karnego;
C. na Uniwersytecie Wrocławskim:
1) katedrę
ogólnej teorii i filozofii prawa na katedrę teorii państwa
i prawa; 2) katedrę historii prawa na zachodzie Europy
na katedrę powszechnej historii państwa i prawa;
3) katedrę h istorii ustroju i prav,,· a polskiego na kate{lrę
historii państwa i prawa polskiego; 4) katedrę ekonomii
politycznej I na katedrę zespołową ekonomii politycznej; 5) katedrę nauki administracji i prawa admin istracyjnego I na kat e drę prawa administracyjnego I; 6) kat edrę nauki administracji i prawa administracyjnego 11
na katedrę prawa administracyjnego II; 7) ka t edrę
prawa narodów na katedrę prawa międzyn arodowego
publicznego; 8) katedrę nauki skarbOW Ości i praw a
:okarbowego na katedrę prawa finansowego; 9) katedrę
prawa handlowego i wekslowego na katedrę zespołową
prawa cywilnego III; 10) katedrę prawa postępowan i a
cywilr.ego na k&.tedrę postępowania cywilnego; 11) kat ed rę prawa i postępowania karnego na k a.tedrę prawa
ka ~J1ęg o;

D. na Uniwersytecie P oznal'lskim: 1) katedrę te or ii
katedrę
teorii państwa i prawa;
2) katedrę historii pra\va na zachodzie Earopy na katedrę powszechnej h istorii parl.<,twa i prawa; 3) katedn~
historii prawa polskiego na katedl'ę zespołową hist(lrii
państwa i prawa polskiego; 4) katedr~ elwnoririr :pdli'- .;
i filozofii prawa na

