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Rrt. 14 . . Wszelkie dotychczas obowi ązujące przepisy i postanowienia 
sprzeczne z niniejszem rozporządzeniem tracą swoją moc obow iązującą. 

f\rt. 15. Rozporządzenie n iniejsze zyskuje moc obowiązującą z dnie m 
ogłoszen i a go w "Dzienniku Usta w Rzeczypospolitej Polskiej". 

Waszawa, dn. 13 listopada 1919 r. 

Prezydent Ministrów: 
J. f. [aderezui /;:i 

Min ister Spra\V Wewnętrznych: 

s. rVojciec!U)i<, ,,!;:i 

490. 

ROZPORZf\DZENIE WYKONf\WCZE 

Rady Ministrów 

do ustawy tymczasowej z dn. 2 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P . P . N2 65. 
poz. 395) "o organizacji władz administracyjnych drug iej instancji" . 

Na zasadzie art. 9 ustawy tymczasowej z dn. 2 sierpnia 1919 r. (Dz· 
Pr. P. P. N2 65, poz. 395) "o organizacji władz administracyjnych drugiej 
instancji", n ie naruszając na przyszłość w niczem prawa zastrzeżoneg o 
w tym artykule Ministrowi Spraw Wewnętrznych , z arządza się jak 
następuje: 

S t a n o w i s k o woj e w o d y i j e g o st o s u n e k s ł Li ż b o w y. 

I\rt. 1. Wcjewoda jest na obszarze Wojewódz twa przedstawicie lem 
Rządu Centralnego i dzierży z jego ramienia władzę państwową. 

Przy pomocy Rady Wojewód zkiej tudzież urzędów i organów sobie 
podległych sprawuje Woj ewoda zarząd Województwa , za który jest wobec 
Rządu Centra lneg o odpowiedzialny. 

Hrt. 2. Wojewodę mianuje, przenosi i uwalnia Naczeln ik Państwa na 
wniosek Minisha Spraw Wewnętrznych, uchwa lony przez Radę Ministrów. 

f\rt. 3. Wojewoda podlega pod względem perso nalny m Ministrowi 
Spraw Wewnętrznych, zaś służbowo Ministrom właściwym dla danego dz iału 
administracji państwowej. 

I\rt. 4. W razie niemożności pełnienia przez Wojewodę obowiązków 
służbowych, zastępuje ~o w nich ten z pomiędzy pozostających na etac ie 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Na czelników Departamentu , któ rem u 
Wojewoda zastępstwo poruczy. 

Na zastępcę przechodzą w okresie zast ępstwa wszelkie prawa i obo 
wi ązki Wojewody. 

Z akr e s d z i a ł a n i a Woj e w o d y. 

Art. 5. Do zakresu dz iałania Wojewody należą wszelkie sprawy adm i
nistracj i państwowej z wyjątkiem spraw, przekazanych administracji sądowej, 

--- --
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skarbowej, szkolnej, wojskowej, kolejowej i pocztowo-telegraficznej oraz 
spraw zastrzeżonych kompetencji Urzędów Ziemskich. 

W powyższym zakresie działania jest Wojewoda odpowiedzialnym wy
konawcą zleceń poszczególnych Ministrów tudzież organem zarządzającym, 
orzekającym, rozstrzygającym lub wnioskującym. 

f\rt. 6. Na mocy ustaw i rozporządzeń ministerjalnych Wojewoda 
może w zakresie swej kompetencji wydawać rozporządzenia. Rozporzą
dzenia te mogą zawierać sankcję karną do wysokości przewidzianej w usta
wie lub rozporządzeniu, na zasadzie których zostały wydane. F\by rozpo
rządzenia takie miały moc obowiązującą,winny być ogłoszone w · Dzienniku 
Wojewódzkim, a nadto podane do wiadomości publicznej na terenie, 'na 
którym mają obowiązywać w sposób na tym terenie używany. Ponadto 
muszą zawierać nagłówek "Rozporządzenie"; powolać ustawę lub rozporzą
dzenie, na mocy których wydane zostały, oraz wskazać termin, od którego 
rozporządzenie po ogłoszeniu obowiązywać zaczyna. 

W wykonaniu przepisów ustawowych tudzież rozporządzeń, rozstrzyg
nięć, decyzji i t. p. wydaje Wojewoda zarządzenia. Dla zabezpieczenia ich 
wykonalności mogą zarządzenia te przewidywać środki przymusowe do
puszczalne w ustawach i rozporządzeniach, na zasadzie których zarządze
nie wydano. 

f\rt. 7. Wojewoda zabezpiecza spokój i bezpieczeństwo publiczne 
w powierzonym mu Województwie. Wojewoda decyduje o użyciu oddzia
łów policji jednego pow iatu w granicach drugiego i o przesunięciu rezerw. 

W wypadkach wyjątkowych, gdy siły i ś ro dki władzy cywilnej okażą 
się niewystarczającemi, Wojewoda może zażądać pomocy wojska (dekret 
z dn. 2 stycznia 1919 r., ·Dz. Pr. P. P. N!! 1 poz. 80 oraz rozporządzenie 
Rady Ministrów z dn. 18 kwietnia 1919 r., Dz. Pr. P. P. N!! 35 poz. 276). 

Nadto Wojewoda sprawuje zgodnie z obowiązującemi przepisami nad
zór nad prasą, widowiskami, sprawami paszportowemi, sprawami obcych 
poddanych, ruchem ludności, jakoteż nad zgromadzeniami, stowarzyszenia· 
m i i związkami; Woje woda prowadzi ponadto rejestrację stowarzyszeń 
i związków o ile ich działalność ogranicza się do obszaru Województwa 
I ub jego częśc i. 

f\rt. 8. W zakresie spraw wojskowych należy .do kompetencj i 
Wojewody: 

1) współdziałanie z władzami wojskowemi w sprawie przygotowania 
i przeprowadzenia pobo ru w6jskowego, a w szczególności: oglo· 
szenie rozporządzenia o zarządzeniu poboru wojskowego w Woje
wództwie, przeprowadzenie czynności przygotowawczych z po
borem związanych, czuwanie nad sprawne m przeprowadzeniem 
samego poboru i przedkładanie Ministrowi Spraw Wewnętrznych 
sprawozdań o jego wyniku tudzież delegowanie przedsta wiciela 

. Urzędu Wojewódzkiego do stałej komisji przy Dowództwie Okrę
gowem Gene ra lnem (art. 29 Tymcz. Ust. o powszechnym obo· 
wiązku służby wojskowej, Dz. Pr. Kr. P. N!! 13 poz. 28 z roku 1918), 

2) współdz i ałanie z władzami woj skowemi w sprawach dotyczących 
przygotowan ia i przeprowadzenia mobilizacji i demobilizacji oso
bowej i rzeczowej oraz w sprawach kwalifikacji koni i środkóv. 
przewozowych, 

3) wyznaczenie przedstawiciela Urzędu I Wojewódzkiego do . Okręgo· 
wych Komisji Re kwizycyjnych (art. 12 ustawy z dn. 11 kwietni e 
1919 r. Dz. Pr. P. P. N!! 32 poz. 264 i art. 18 ustawy z dn . 2: 
li pca 1919 r. Dz. Pr. P. P. N!! 67 poz. 401). 
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I\rt. 9. W sprawach wyznaniowych należy do kompetencji Wojewody 
zapewnienie prawnej opieki kości %wi katolickiemu, a w stosunku do in
nych ' przez Państwo uznanych wyznań i związków religijnych ponadto wy
konywanie nadzoru względnie praw Państwu przys/ugu' ących, na zasadzie 
obowiązujących przepisów. 

I\rt. 10. W zakresie spraw zdrowia publicznego należą do Wojewody 
w drugiej instancji wszystkie te sprawy, które w myśl art. 2 zasadniczej 
ustawy san itarnej z dn. 19 lipca 1919 r. (Dz. Pr. P. P. NQ 63 poz. 371) pod
legają w najwyższej i nstancji kompetencji Ministerstwa Zdrowia Publiczne
go, a nadto orzecznictwo w pierwszej instancji w tych sprawach, które 
specjalnemi przepisamI wyjęte zostaną z pod kompetencji Starosty. 

I\rt. 11. W zakresie aprowizacji ludności należy do Wojewody: 
1) ogólne kierownictwo aprowizacją w Województwie, 
2) rozstrzyganie w drugiej instancji o zawieszonych przez Starostę 

uchwałach · komisji aprowizacyjnej, utworzonej przy Sejmikach 
względnie przy Magistratach, 

3) przedkładanie Ministrowi Aprowizacji wniosków na utworzen ie 
w większych środowiskach ludności Komisarjatów lub Inspekto
ratów Aprowizacji. 

I\rt. 12. W dziedzinie ochrony pracy i opieki spolecinej należą do 
Wojewody: 

1) sprawy przekazane dekretem z dn. 3 stycznia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 
NQ 5 poz. 90) inspektorom pracy, . 

2) funkcje poruczone art. 185 punkt a) dekretu z dn. 11 stycznia 
1919 r. (Dz. Pr. P. P. NQ 9 poz. 122) sekCji ubezpieczeń spo
łecznych Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej. 

3} sprawy poruczone delegatom sekcji opieki społecznej Minister
stwa Pracy i Opieki Społecznej. 

1\rt. 13. W zakresie spraw rolniczych i weterynaryjnych należy do 
działalności Wojewody: 

1) rozstrzyganie w drugiej instancji odwołań od orzeczeń i zarzą
dzeń, wydanych w pierwszej instancji przez Starostwa w ' spra 
wach rolniczych i weterynaryjnych; 

2) nadzór ogól ny nad działalnością władz rolniczych i weterynaryj 
nych pierwszej instancji; 

3) wszelkie sprawy, dotyczące zarządu rolnictwa i weterynarji, 
w szczególności sprawy produkcji roślinnej i zwierzęcej, meljora
cji rolnych, przemysłu rolnego, pomocy rolnej , szkolnictwa rolni
czego niższego stopnia oraz państwowej służby weterynaryjnej , 
o ile wychodzą poza zakres działalności władz administracyjnych 
pierwszej instancji; 

4) podział zasiłków, udzielanych przez Skarb Państwa na cele rolni
cze . w granicach Województwa i kontrola nad prawidłov1em ich 
zużytkowaniem; 

5) współdziałanie we wszelkich akcjach, podejmowanych przez insty
tucje społeczne, a mających na celu uruchomienie i odbudowę 
rolnictwa na obszarze Województwa; . 

6) sprawy przekazane na zasadzie dekret4 z dn. 16 stycznia 1919 r. 
w przedmiocie organizacji urzędów ochrony lasów - okręgowym 
inspektorom i komisarzom ochrony lasów; 

7) ogólny' nadzór policyjno-weterynaryjny i san itarno-weterynaryjny 
na obszarze Województwa oraz nadzór państwowy nad leczn i
ctwem zwierząt; 
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8) sprawy pobierania podatku procentowego od zwierząt; 
9) zestawianie i przedkładanie Ministerstwu Rolnictwa i DÓDr Pań

stwo.vych wykazów statystycznych oraz perjodycznych sprawo
zdań w sprawach r() :n iczych, leśnych i weterynaryjnych. 

f\rt. 14. W dziedzinie administracji przemysłowej należy do zakresu 
działania Wojewody: 

1) rozstrzyganie w drugiej instancji odwołań przeciw orzeczeniom 
i zarządzeniom władz przemysłowych pierwszej instancji; 

2) wydawanie w pierwszej instancji pozwoleń przemysłowo-policyj
nych na urządzenie i uruchomienie zakładów przemysłowych, 
rozmieszczonych na obszarze 2-ch lub więcej powiatów tego sa, 
mego Województwa oraz tak ich zakładów przemysłowych, co do 
których wydawanie takiego pozwolenia w drodze ustawy lub roz
porządzenia Wojewo dzie zastrzeżone zostanie; 

3) wydawanie w pierwszej instancji innych uprawnień pr7emysło
wyi::h ' w , wypadkach przewidzianych ustawami lub rozporządze
niami. 

f\rt. 15. W zakresie robót publicznych należą do kompetencji Woje
wody wszystkie te sprawy, które w myśl ustawy z dn. 29 kwietnia 1919 r. 
(Dz. Pr. P. P. N!! 39 poz. 283) przekazane zostały Dyrekcjom Robót Pu
blicznych. 

f\rt. 16. W sprawach gospodarczych Urzędu Wojewódzkiego i podle
głych mu urzędów należy do Wojewody: 

1) układanie budżetów tych urzędów, przedstawianie ich właściwym 
Ministerstwom do zatwierdzenia, stawianie wniosków na udziele
nie kredytów tudzież nadzór i kontrola md ich zrealizowaniem; 

2) zarząd i kontrola nad majątkiem ruchomym Urzędu Wojewódz
kiego i urzędów podległych oraz zatwierdzanie umów o najem' 
lokali, potrzebnych na pomieszczenie władz i urzędów; 

3) wszelkie inne sprawy gospodarcze Urzędu Wojewódzkiego i urzę
dów podltgłych. 

I\rt. 17. W dziedzinie samorządu należą do zakresu działania Woje-
wody następujące sprawy: , 

1) wykonywanie w ostatniej instancji, nadzoru nad samorz~dem gmin 
wiejskich oraz miast niewydzielo nych ze związku pOwIatowego; 

2) wykonywanie bezpośredniego na dzoru nad samorządem powiato
wym i miejskim miast wydzi e lonych oraz nad samorządem zwią
zków specj,aJnych, o ile taki związek leży cały w obrębie woje
wództwa. 

W zakresie spraw w punkcie 2 wymienionych zastrzeżone 
są kompetencji Ministra Spraw Wewnętrzn ych ' nadal: 

a) prawo rozwiązywania Rad Miejskich w miastach wydzielo
nych oraz Sejmików i Wydz i ałów Powiatowych, 

b) prawo składania z urzędu członków magistratu w miastach 
wydzielonych, 

c) prawo zatwierdzania budżetów m iast wydzielonych oraz bu
dżetów powiatowych , jak równ ież prawo zatwierdzania uchwał 
finansowych, dotyczących wpro wadzeni a w miastach lu b po 
wiatach opłat, podatków, dod atków do podatków, zacią ga
nia pożyczek, nabywania i po:bywania nie ruchomości , usta
nawiania monopoli oraz lokaty kapilałów, 

d) prawo zatwierdzania stat utó ',v zwią z ków specjalnych, 
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3) decydowanie w ostatniej instancji w wypadkach zaskarżenia orze· 
czerl S,tarostów i Wydziałów Powiatowych ,' wydanych w załatwie· 
niu skarg na wybory do Rad Gminnych i do Rad Miejskich 
w miastach niewydzielonych oraz do Sejmików Powiatowych, o ile 
obowiązujące postanowienia nie przewidują odwolania do Sądu 
Najwyższego; 

4) rozstrzyganie w pierwszej instancji skarg co do ważności wybo· 
rów w miastach wydzielonych; przeciwko rozstrzygnięciom Woje· 
wody w tych sprawach przysługuje prawo odwołania się do Mi· 
nistra Spraw Wewnętrznych. 

l\rt. 18. Oprócz spraw wyszczególnionych w artykułach 7 do 18 na
leżet będą do kompetencji Wojewody wszystkie te sprawy, które przez 
poszczególnych Ministrów na zasadzie art. 7 ustawy z dn. 2 sierpnia 1919 r. 
(Dz. Pr. P. P. N!! 65 poz. 395) lub przez późniejsze ustawy Wojewodom 
przekazane zostaną. 

Tok instancji i orzecznictwo Woj ewo dy. 

l\rt. 19. W określonym w powyższych artykułach zakresie działania 
orzeka Wojewoda w pierwszej instancji w tych wypadkach, gdy ustawy lub 
rozporządzenia wyraźnie to przewidują. Przeprowadzenie jednakże potrze
bnych do wydania orzeczenia dochodzeń może Wojewoda przekazać władzom 
powiatowym, działającym wtedy w jego imieniu, zastrzegając równocześnie 
dla siebie wydanie samego orzeczenia. 

W drugiei instancji rozstrzyga Wojewoda sj:rawy, w których w pierw
szej instancji orzekały władze powiatowe lub magistraty miast wydzielo
ńych. Rozporządzenie niniejsze oraz ' późniejsze ustawy określą przypadki, 
w których rozstrzygnięcia Wojewody w drugiej instancji są ostateczne. 

W trzeciej instancji rozstrzyga Wojewoda w tych sprawach z zakresu 
samorządu, w których w pierwszej instancji orzekały Urzędy Gminne łub 
Magistraty miast niewydzielonych. Rozstrzygnięcia Wojewody w 3 instancji 
są ostateczne, co w rozstrzygn ię ciu uwidocznione być winno. 

l\rt. 20. Przeciw nieostatecznyrn orzeczeniom i rozstrzygnięciom Wo
jewody służy odwołanie do właściwego Ministerstwa w terminie 14-dniowyrn 
od dnia ogłoszenia lub doręczen ia. Odwołaniu przysługuje moc wstrzymu· 
jąca o ile ustawa inaczej nie stanowi lub o ile w orzeczeniu lub decyzji ró
wnocześnie nie zaznaczono, źe ze względów dobra publicznego tej mocy 
wstrzymującej odwolaniu nie przyznaje się . 

S t o s u n e k Woj e w o d Y d o p o d I e g / Y c h m u u r z ę d ó w. 

l\rt. 21. Wojewoda jest zwierzchnikiem wszystkich na obszarze Woje
wództwa istniejącycli, a dla przekazanych Wojew odZie wart. 5 dziedzin 
adm inistracji państwowej utwo rzonych Llrzędów i organów, zarówno pań
stwowych jak i samorządowych. Z tego też tytułu wykonuje Wojewoda 
nadzó, ogólny nad ich działalnością i czuwa nad zgodnością jej z obowią
zującem i przepisami. 

Jako przedstawiciel rządu nadaje '.'/ojewoda podległym mu urzędom 
i organom jednolity kierunek działania, dążący do zapewnienia pieczy pań
stwowej wszystkim mieszkańcom powierzonego sobie obszaru i zmierzający 
do oqólneqo rozwoju Województwa. 
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l\rt. 22. Wojewoda może z urzędu znieść lub zmienić wszystkie 
sprzeczne z obowiązującemi przepisami lub z interesami dobra powszech
nego rozporządzenia, rozstrzygnięcia, decyzje, orzeczenia, zarządzenia i t. d. 
władz, urz~dów i organów mu podległych , o ile przez to nie zostaną naru
szone prawa osób trzecich legalnie nabyte. 

l\rt. 23. Wojewoda odbiera sprawozdan ia władz powiatowych o stanie 
powiatu i działalności wszystkich władz i organów i przedkłada je po za
opatrzeniu ich własnemi spostrzeżeniami' i wnioskami właściwym Ministrom. 

Stosunek Wojewody do urzędników państwowych 
n a o b s z a r z e Woj e w ó d z t w a. 

l\rt. 24. Funkcjonarjuszów Urzf:du Wojewódzkiego tudzież urzędów 
państwowych Wojewodzie podległych mianują do VII kategorji płac włącz
nie właściwi Ministrowie, pon iżej zaś VII kategorji płac Wojewoda. Funkcjo
narjusze ci winni odpowiadać wyrnogom ustalonym w Tymczasowych Prze
pisach Służbowych reskryptem Rady Regencyjnej z dn. 11 czerwca 1918 r. 
(Dz. Pr. Kr. P. N2 6 poz. 13); -ponadto winni wykazać się specjalnemi kwa
lifikacjami, wymaganemi dla danej gałęzi słl ' żby_ O ile zaś chodzi o urzęd
ników referendarskich (samodzielni referenci i ich pomocnicy), to winni 
oni wykazać się zupełnem wykształceniem akademickiem, stwierdzonem 
złożen iem wszystkich przepisanych egzaminów. W wyjątkowych wypad
kach, ze względu na zapotrzebowanie urzędników, może Wojewoda przed
stawić właściwemu Ministrowi wni osek na Lidzielenie kandydatowi dyspensy 
od wymaganego stopnia wykształcenia. 

Karty osobowe funkcjonarjuszy , m ianowanych przez Wojewodę, winny 
być przesłane właściwemu Ministrowi. Wojewoda zawiadamia również wła
ściwych Ministrów o wszelkich zm ianach w stosunkach osobistych i służbo
wych funkcjonarjuszy mu podległych. 

l\rt. 25. Przenoszenie funkcjonarjuszy z jednego Województwa do 
drugiego oraz stabilizacja wszystkich przez władze centralne mianowanych 
funkcjonarjuszy zostają nadal zastrzeżone właściwym Ministrom. 

l\rt. 26. Funkcjonarjuszom przez siebie mianowanym wyznacza Woje
woda miejsce służbowe, przenosi ich w miarę potrzeby, uwzględniając 
przeznaczony na ten cel kredyt, tudzież uwalnia ze służby na własne żąda
nie, względnie w wypadkach przewidzianych wart. 42 Tymczasowych Prze
pisów Slużbowych dla urzędników państwowych (Dz. Pr. Kr. P. N2 6 poz. 13). 

l\rt. 27. Wojewoda udziela funkcjonarjuszom podległych mu władz 
i urzędów przysługującego im w myśl art. 23 Tymczasowych Przepisów 
Służbowych dla urzędników państwowych corocznego urlopu dla wypo
czynku, a mianowicie 6·tygodniowego dla funkcjonarjuszy do VI-ej katego
rji, zaś 4·tygodniowego od VI-ej kategorji włącznie do XI-ej. Urlopów dłuż
szych udzielić może właściwe Ministerstwo na wniosek Wojewody. 

Niezależnie od powyższego przysługuje Wojewodzie prawo udzielania 
w wypadkach ważnych i nagłych urlopów specjalnych, nie dłuższych jednak 
jak na przeciąg dni 8·miu. 

l\rt. 28. Wojewoda wykonuje nad wszystkimi funkcjonarjuszami pod
ległych mu władz i urzędów władzę dyscyplinarną na zasadzie obowiązują
cych przepisów (Tymczasowe Przepisy Służbowe 'dla urzędników państwo
wych-Dz. Pr. Kr. P. N2 6 poz. 13). 

W myśl art. 36 Tymczasowych Przepisów Służbowych ustanowiona 
będzie przy Urzędzie Wojewódzkim komisja dyscyplinarna pierwszej instan-
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cj.i. Z 4-ch asesorow, przewidzianych wart. 37 wymienionych przeplsow 
przynajmniej 1 musi naleiec do etatu tego samego Ministerstwa co obwi
niony. 

f\rt. 29. Przepisy tyczqce sie: nominacji, przenoszenia, uwolnienia ze 
sluiby, udzielania urlopow oral przepisy 0 poste:powaniu dyscyplinarnem 
nie odnoszq sie: do funkcjonarjuszy policji panstwowej; stosunki ich bowiem 
w powyiszych kierunkach normujq postanowie ni a ustawy z dn. 24 lipca 
1919 r. (Dz. Pr. P. P. NQ 61, poz. 363). 

f\rt. 30. Przynajmniej raz na rok Wojewoda zgromadza wszystkich 
Starostow, Naczelnikow Departamentow i Kierownikow Oddzia16w celem 
omowienia organizacji jakotei dzialalnosci wladz i urz~dow Wojewodzie 
podleglych. Uczestnicy tego zjazdu majq prawo przedstawic wszystkie 
ujemne strony tak organizacji jak i dzi a lalnosci tych instytucji oraz majq 
p rawo czynic wnioski dqiqce do usunie:cia brakow, a natomiast wprowa
dzenia tych ulepszen, ktoreby zapewn ialy coraz lepsze udoskonalenie adm i
nistracji. 

Celem przygotowania materj alu dla tych zjazdow winni Naczelnicy 
Departamentow i Starostowie odbyc z podJeglymi sob ie urz~dnikami przed 
zjazdem konferencje, by modz na zjeidzie wystqpic z konkretnemi wnioskami . 

Wyniki zjazdu winien Wojewoda przedstawiC na corocznych zebra
niach Wojewodow w Ministerstwie Spraw Wewn~trznych, na ktore IV tym 
celu zaprasz;:lni b~d<l reprezentanci zainteresowanych Ministerstw. 

Rada Wojewodzka. 

1I.rt. 31. 'Of'!! WOjewodz ie czynnq jest Rada Wojewodzka. Zadan ie 
Rady poJega na wydawaniu opinji w sprawach, poddanych jej pod obrady 
przez Wojewod~, a nadto podejmowanie uchwal stanowczych w sprawach 
przekazanych jej przez ustawy. 

Przewodniczqcym Rady Wojewodzkiej jest Wojewoda lub wyznaczeni 
przez niego zaste:pcy. 

Rada WOjewodzka wydaje opinje wzgl~dnie uchwala bqdz na posie
dzeniach plenarnych, bqdi to w sekcjach. Pelnq Rade: Wojewodzkq zwo- ' 
~uje Wojewoda w miare: uznanej przez siebie potrzeby, nie rzadziej jednak 
jak 2 razy do roku . 

flrt. 32. Wskazanem jest by Woj ewoda zasi~ga! opinji Rady Woje
wodzkiej we wszystkich sprawach wie:kszego znaczenia d la Wojewodztwa 
tak pod wzgle:dem gospodarczym jak i kulturalnym, a w szczegolno~ci 
w sprawach aprowi zacyjnych, budowy kolei, kana/ow, portow, regulacji rzek, 
zmiany granic Wojewodztwa i powiatow, ulg podatkowych spowodowanych 
kle:skami iywio!owemi na znaczniejszej przestrzeni Wojewodztwa, budowy 
szpitali wie:kszych, zakladow humanitarnych i t. p. oraz we wszys tkich spra
wach wainiejszych, wchodz<lcych w zakres dzia!alnosci zwiqzkow komunal · 

nych·S k . @ t . t I b d d d' I ' " . .\-> h e CJe na omlas powo ane ~ q 0 u Zle anla sweJ 0PIn]1 w tyc 
wszystkich wypadkach, . w ktorych wprawdzie opinja pelnej Rady Wojewodz
kiej bylaby poiqdanq, jednak z powodu nag/osci sprawy zasi~gnie:tq bye 
nie moie. Ponadto wskazanem jest za si~ganie opinji Sekcji w sprawach 
mni ejszego znaczenia w szczegolnosci: budowy kolejek, drog, znaczniej 
szych zaktadow przemyslowych, budowli wodnych, zakladania spolek wod
nych, ulg podatkowych ograniczon ych do mniejszych przestrzeni, prosb 
instytucji komunalnych i publicznych 0 zas ilki ze Skarbu Panstwa, zmia ny 



914 Dziennik Ustaw. Poz. 490. 

granic gmin, podnoszenia osad do rzędu miast, oznaczania warunków' prze
targów publicznych na wykonanie robót lub dostaw państwowych, upoważ
nienia do wykonania robót lub dostaw sposobem gospodarczym, jeżeli 
przetarg nie dojdzie do skutku, oraz określania ogólnych warunków wyko
nania, wreszcie wszelkich uchwał finansowych związków samorządowych. 
W tym ostatnim wypadku wskazanem jest zaprosić na Dosiedzenie Sekcji 
delegata inte resowanego związku c.elem uzyskania od niego potrzebnych 
wyjaśnień. 

flrt. 33. Do pełnej Rady Wojewódzkiej należą delegaci Sejmików 
i Rad Miejskich miast wydzielonych oraz kierownicy poszczególnych działów 
administracji wojewódzkiej i przedstawiciele dzi ałów nie należących do tego 
zarządu; tych ostatnich wyznaczają nac zel nicy odnośny,h władz. 

O ile na obszarze Województwa znajduje się więcej naczelników rów
norzędnych tego samego dzi ał u ad:ninistra cj i, nie wchodzących \V zakres 
dzi ałania Wojewody, wtedy Wojewoda zwraca się do właściwego Ministra 
o wyznaczenie przedstawiciela w Radzie Wojewódzkiej. 

flrt. 34. Sekcje obraduj ą w komplecie, składającym się 'przynajmniej 
z trzech delegatów samorządowych przy udziale jecinego przedstawiciela 
odnośnego działu admin istracji oraz przynajmniej jednego sędziego. Dla 
l a.)ewnienia tego kompletu Wojewoda powołuje do każdej sekcji 4 -ch del e
gatów, z których jeden przy pełnym komplecie będzie miał charakter za
stępcy. G'os jego wtedy się !i czy, jeże li jeden z delegatów nie jest na 
posiedzeniu obecnym. 

Sekcje obradują w kadencjach kw.utalnych wedle porządku eIfabetycz
nego reprezentowanych przez d elegatów związków samorządowych. Woje
woda układa plan kadencji sekcyjnych na ce/y rok zgóry oraz wysyła za
proszenia do . delegatów związków samorządowych na poszczególne sesje; 
w zaproszeniach tych winien być uwidoczniony przypuszczalny czas trwa
nia sesji. 

flrt. 35. Delegatom i ich zastępcom należą się djety po 50 marek 
dziennie w czasie trwania sesji oraz zwrot kosztów podróży. Wypłatę usku
tecznia ten związek samorządowy, który ich wydelegował. Przedstawicielom 
poszczególnych działów administracji należą się djety urzędn i cze względnie 
wojskowe oraz zwrot kosztów podróży , o ile nie urzędują w siedzibie Woje
wództwa. Koszta te obciążają budżety odnośnych działów a dministracj i. 

Rrt. 36. Stanowcze uchwaly Rady Wojewódzkiej wzgl ędni e Sekcji 
może Wojewoda ponownie przekazać do rozpatrzenia względnie za Niesić, 
winien jednak w ostatnim wypadku przedłożyć je do roztr:z.ygnięc i a właści 
wemu Ministrowi. 

Wojewoda jest odpowiedzialnym za wszystkie zarządzenia, wydane 
przez siebie na podstawie opinji lub uchwal Rady Wojewódzkiej względnie 
jej Sekcji. Okoliczność, ze wydał je w myśl tych uchwał lub opinji, nie 
zmniejsza jego odpowiedzialności. 

O r g a n i z a c j a U r z ę d u Woj e w ó d z k i e g o. 

f\.rt. 37. Urząd Wojewódzki składać się będzi e z Departamentów, 
a mianowicie: Prezydjalnego, Administracyjnego, Samorządowego, Zdrowia 
Publicznego (Wojewódzki Urząd Zdrowia), Aprowizacyjnego, Rolnictwa i We
terynarji, Przemysłowego, Pracy i Opieki Społecznej, Okręgowej Dyrekcji 
Robót Publicznych oraz Kancelarji Głównej. 
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Sprawy należące do zakresu dział ania Minis te rstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publiczn e go oraz Sztuki i Kultury włączone będą do Departa
ment u Adm in istra cyjnego. 

Depa rtam enty dzielić się będą n a Odd zia ł y. 

Art. 38. Departa m entem kieruj e Naczelnik Departamentu, nale ż ący 
d o kategorji p ł ac Va, V b i VI, wzg lędnie do kateg orji VI, VII i VIII, o ile 
chodzi o Naczelnika Ka nce larji Główn ej. 

Etat dla każdego Depa rtamen tu oznaczy właściwy Minister w poroz u· 
m ien iu z Ministerstwem S kar bu i Wojewodą. 

Każdy De partame nt posiadać będzie s \Vo j ą kancelarję. J edynie eksp e 
dyt i Arch iw u m Główne będą wspólne. Oso bna instru kcja biurowa wydaną 
zostan ie dla Urzędu Wojewódzkiego. 

Wydatk i o so bowe i rzeczowe kdżdego Departamentu wzg lędnie Od
d z iału obciążać będą budże t właściwego Ministerstwa. Wydatki Kan cela rji 
Głównej i Archiwum pon os ić będ zie fV\i nisterstwo Spraw Wewn ętrzn ych. 

F\rt . 33. Wszelkie rozporządzenia, polece nia , pisma, poda ni a i t. p . 
n adsyłane do Urzędu Wojewódzkiego, kierowane S:'j do Wojewody, który 
Je przyd zie la w l aściwy m urzędnikom do załatwienia. Podo bn ie wszelk ie 
p ism a wychodzące z Urzędu Wojewó dzkiego podpisy wane są przez Woje
wodę lub jego zastępcę względni e upoważ n i onych prze z Woj ewodę urzęd· 
ni kó w. 

Art . 40. Poszczegól ni Ministrow ie mog q wedle swe go uznania p rz ez 
swych de legatów przeprowadzać lu s trację dz ia łalności urzęd ników z własnego 
eta tu , wchodzących w skład Urzędu Wojewódzkiego. Ta k o rozpoczę ciu 
lustra cji jak i o jej wyniku zawiadomi d~l egat Wojewodę . 

Hrt. 41. Ministrowie zain teresowani wyd adzą w porozumien iu z Mini
st rem Spraw Wewnętrznych sz cze gółowe instrukcje, określaj ące b l iżej s to
su nek Wojewody do i stnieją cych dotychczas urzędów drugiej instancji, 
któ re mają wejść w skład Województw. 

Hrt. 42. Urząd WOj ewódz:<i wydawać będzie Dziennik Wojewódz ki 

flrt . 43. Ur uchomienie pojedynczych Województw br;dzie ogłoszon e 
VI "Monitorze Pol sk im ". 

flrt. 44. Rozporządze nie niniejsze nabiera mocy obowiązującej po 
upływ i e dni 14-tu od ogłoszenia go w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej . 

Warszawa, d nia 13 listopada 1919 r. 

Prezyde nt Mi nistrów: 
J. j. Padere;'.Js /n· . 

Minister Spraw Wewnętrznych: 
S. Wojcieclt o ws/u' 
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