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§ 6. Właściciel domu, względnie mieszkania, obowiązany jest _ dać 
kwaterę w stanie zdatnym do użytku, z niezbędn emi meblami, nie prze
szkadzać wojskowemu i przy nim mieszkającym członkom jego rodziny 
w korzystaniu ze znajdującego się w mieszkaniu ustępu i wodociągu_ Za 
członków rodziny przy wojskowym mieszkających nie należy się żadna do
datkowa zapłata; za specjalnie jednak dla nich dostarczone łóżka wojskowy 
płaci oddzielnie umówioną sumę. . 

§ 7. Pomieszczenia, wynajmowane przez podnajemców, wolno rekwi
rować w tych tylko wypadkach, kiedy liczba wynajmowanych przez podna
jemcę pokojów większa jest od liczby mieszkających tam osób, przytem 
podnajemcy w każdym razie musi być zostawione tyle pokojów, ile osób 
w wynajmowanym przez niego pomieszczeniu mieszka, nie więcej jednak 
niż 4 pokoje. 

§ 8. Za pomieszczenia, dostarczone dla sztabowych oficerów względ
nie urzędników wojskowych odpowiednich rang, zajmujących służbowe sta 
nowisko, na które etatem przewidziany jest pułkownik lub generał (2 po
koje), wypłaca się gminom wynagrodzenie w wysokości, ustanowionej 
w danej miejscowości dla stopnia pułkownika. 

§ 9. W spo rządzanym przez Komisje Kasowe wykazie oficerów i ur:lięd
ników wojskowych, którzy korzys~ali z kwater, zatytułowanie rubryki .a a" 
ma brzmieć jak następuje : _ 

"Imię i nazwisko, ranga oraz stanowisko służbowe (o ile chodzi o ma
jora, podpułkownika i urzędnika wojskowego VIII i VII rangi) ze wskaza
niem rangi etatem dla tego stanowiska przewidzianej ". 

§ 10. Z dniem ogłoszenia niniejszego tracą moc obowiązującą wszyst
kie poprzednie w tymże przedmiocie wydane przepisy, rozporządzenia 
i rozkazy, o ile są z niniejszem rozporządzeniem niezgodne. 

Warszawa, dnia 11 listopada 1919 r. 

za Ministra Spraw Wojskowych: 
Sosl1kowski 

Minister Spraw Wewnętrznych: 
S. Wojciechowski 

494. 

ROZPORZf\DZENIE 
Na podstawie rozporządzenia wykonawczego Ministra Spraw Wojsko

wych i Ministra Spraw Wewnętrznych z d. 12 listopada. 1919 r. w przedmio
cie wcielenia żandarmerji krajowej i policji wojskowej na obszarze b. Ga
licji do Pol icji Paristwowej (Dziennik Ustaw N2 87) oraz art. 4 przepisów 
przejściowych do ustawy z dnia 24 lipca 1919 r. o Policji Państwowej, -
ustanawiam na o bszarze b. Galicji tymcz.asowo trzy Komendy Okręgowe 
Policji Państwowej, a mianowicie: 

l. -.:. Komendę Okręgową Lwowską, z siedzibą we Lwowie, której dzia
t a tność rozciągę się na powiaty: Rawa Ruska, Gródek Jagi elloński, Rudki, 
Skole, Sokal, Zółkiew, Lwów pow., Lwów miasto, Bóbrka, Stryj pow., Stryj 
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miasto, Zydaczów, Dolina, Przemyślany, Rohatyn, Kałusz, Bohorodczany, 
Stanisławów pow., Stanisławów miasto, Tłumacz, Nadwórna. 

11.- Komendę Okręgową Krakowską, z siedzibą w Krakowie, . której 
działalność rozciąga się na powiaty: Pilzno, Chrzanów, Oświęcim, Zywiec, 
Biała , Wadowice, Kraków pow., Kraków miasto, Podgórze, Myślenice, Nowy 
Targ, Wieliczka, Bochnia pow., Bochnia miasto, Limanowa, Brzesko, Nowy 
Sącz pow., Nowy Sącz miasto, Dąbrowa, Tarnów row., Tarnów miasto, 
Grybów, Mielec, Ropczyce, Gorlice, Jasło pow., Jasło miasto, Tarnobrzeg, 
Kolbuszowa, Rzeszów, Strzyżów. 

1II. Komendę okręgową Przemyską, z s i edzibą w Przemyślu, której 
działalność rozciąga się na powiaty: Brzozów, Nisko, Łańcut, Sanok pow., 
Sanok miasto, Przeworsk, Jarosław pow., Jarosław miasto, Lisko, Przemyśl 
pow. , Przemyśl miasto, Dobromi!. Cieszanów, Jaworów, Mościska, Sambor 
pow., Sambor miasto, St. Sambor, Turka, Drohobycz pow., Drohobycz mia
sto, Krosno. 

14 listopada 1919 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych: 
S. Wojciechowski 

495~ 

ROZPORZĄDZENIE 

Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Skarbu w przedmiocie wy
konania usta wy z dnia 2 sierpnia 1919 roku o stałej pensji dla we· 

teranów powstania 1831 i 1863 r. 

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r. o stałej pensji 
dla weteranów powstania z 1831 i 1863 r. (Dz. Praw N2 65, poz. 397), za
rządza się co następuje: 

§ 1. Dla przeprowadzenia czynności wart. 4 cytowanej ustawy wy
mienionych zostaje utworzona specjalna Komisja I'\walifikacyjna, która 
wobec tego, iż nie powstał dotychczas Centralny Zarząd uczestników po
wstania 1863 r. w Warszawie, urzędować będzie przy Sekcji Opieki Mini· 
sterstwa Spraw Wojskowych w Warszawie. 

Przedstawicielem Ministerstwa Spraw Wojskowych do tej Komisji Kwa
lifika cy jnej a zarazem jej przewodniczącym m ianuje się Szefa Sekcji Opie
ki z prawem wyznacze nia przezeń swego zastępcy. 

Zastępcą przewodniczącego Kom isji będz ie przedstawiciel Ministerstwa 
S karbu przez Ministra Skarbu do tego wyznaczony. 

(" Sekcja Opieki Ministerstwa Spraw Wojskowych zaprosi trzech .znanych 
je) ~" prawości weteranów na członków Komisji i trzech na zastępców, 
a xarazem zawezwie Stowarzyszenia weteranów we Lwowie, w Warszawie 
i Krakowie o wydele gowanie po jednym z uczestników powstania 1863 r. 
na członków Komisji i po jednym na zastępców i wogóle poczyni wszelkie 
w tym kierun ku potrzebne zarządzenia tak, aby ta Komisja mog ła swe 
c zynnośc i jakna~tmdzej rozpocząć. 


