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1) za buhaje, woły i krowy po 2% od 1200 Mk. (= 24 Mk.); 
2 ) za jałownik od ll~ r. do 2-ch lat po 2°/9 od 500 Mk. (= 10 Mk.); 
3) za cielęta do 1/ 2 r. po 1% od 200 Mk. \.= 2 Mk. ); 
4) ZOl owce, kozy po 1010 od 150 Mk. (= 1 Mk. 50 f.); 
5) za jagnięta i kożlętapo 1 % od 50 Mk. (= 50 f. ); 
6) za świnie po 2% od 750 Mk. (= 15 Mk:). 

Warszawa, dnia 25 sierpnia 1919 r. 

Prezydent Mini st rów: 
I. ; . Paderewski 

Minister Rolnictwa i Dóbr Państowych: 
w z. Z. Chmielewski 

506. 

ROZPORZF\DZENIE 
Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrem 
Skarbu w przedmiocie ustanowienia terminu dla poboru podatku 

procentowego od zwierząt. 

Powołując się na rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 
~ 1919 r. w przedmiocie normalnego szacunku zwierząt domowych w celu 

pobierania podatku procentowego (Dziennik Ustaw Nr. 94 poz. 505) 
oraz stosownie do art. 1180 Ustawy Lekarskiej (tom XIII Zbioru praw ro
syjskich, wydanie 1905 r.), ustanawiam dzień 27 listopada 1919 roku. 
jako datę, od której podatek procentowy od zwierząt winien być pobierany. 

Warszawa, dnia 22 listopada 1919 r. 

Kierown ik Min isterstwa: 
Z . Chmielewski 

507. 

-PRZEPISY 

o organizacji okręgowych komend Policji, wydane przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych na podstawie art. 9 ustawy z dnia 24 lipca 

1919 r. o Policji Państwowej. 

1. Na czele policji w okręgu stoi okręgowy komendant, podległy bez
pośrednio Głównemu Komendantowi. 

2. Do zadań komendantów okręgowych należy nadzór nad wykona
niem czynności służbowych podwładnych im funkcjonarjuszów policji oraz 
załatwianie spraw z zakresu organizacji, administracji, zaopatrzenia, uzupeł
nienia i wyszkolenia funkcjonarjuszów policji. 

3. Siedziby okręgowych komendantów policji znajdują się w miejscach 
siedzib wojewodów. 

4. Okręgowym komendantom podporządkowany jest urząd pod nazwą 
"Okręgowa Komenda Policji Państwowej". , 

5. Okręgowe komendy Policji w zakresie s łu ż by bezpieczeństw a i ad
ministracji państwowej podlegają wojewodom; w sprawach organ izacji, ad-
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ministracji, zaopatrzenia, uzupełnień, wyszkolenia podporządkowane są Głów
nemu Komendantowi policji . 

6. W skład okręgowych komend wchodzą: okręgowy komendant, jego 
- zastępca, urzędnicy inspekcyjni, dwa działy: administracyjny i gospodarczy 

z odpowiednim pe rso nelem, szkoła dla niższych funkcjonarjuszów policji, 
urząd policji śledczej oraz rezerwa poli cji. • 

7. Okręgowy komend an t jest zwierzchnikiem wszystkich funkcjonar
juszów policji w okręgu. 

8. Zastępca okręgowego ko mendanta spełnia obowiązki poruczone 
mu przez okręgowego ko m e nda nta. ma prawo wglądu we wszystkIe sprawy, 
oraz ma najbliższy i bezpośredni nadzór nad sprawami wyszkolenia i urzę ·
du r20licji ś le dczej. 

- 9. W razie nieobecn ości okręgowego kom e ndanta, zastępca komen
danta załatwia wszelkie sprawy, wstrzym uj ą c się jednak od decyzji w spra
wach, jakie będą zastrzeżone prz ez okre go\! ego ko mendanta do jego decyzji. 

10. Urzędn icy ins pekcyjni pełn i ą z lamlenia i w imieniu okręgowych 
komendantó w służbę inspekcyjną i nad zorlZ ą nad urzędami i funkcjonarju
szami policji w okrĘgach . 

11. Dział I administracyjny: 
a) załatwia ogólną korespondencję, 
b) na zasadzie ustaw i rozpo rządzeń ministerjalnych, władz admini

s tracyjnych oraz rozkazów głównego komendanta załatwia sprawy 
służbowe, zwi ą zane z bezpieczeństwem publicznem oraz admini
stra cją państwową, 

c) . załatwi a sprawy osobowe i dyscyplinarne. 
12. Dział I administracyjny dz ieli się na trzy referaty: 

1) kancela rja, 
2) re fera t "lnmin istracyjny, 
3) referat oso bowy. 

13. Dział II go spodarczy: 
a) zestawia budżety komend okrt:gowych i powiatowych, 
b) ma nadzór nad prawidłowem wykonaniem budżetu w okręgu, 
c) wprowadza w życie przepisy gospodarcze Głównej Komendy 

polic ji , i 
ci) prowad L. adm i nis t rację gospodarczą i rachunkowość okręgowych 

komen d 
14_ Dział 11 gospodarczy dzieli sit: na cztery referaty: 
l) referat gospodarczy, 
2) magazyn, 
3) buchal terja, 
4) kasa~ 

15. Szkoła dla funkcjonarjuszów pol icji ma za zadanie wyszkolenie 
niższych funkcjonarjuszów policji w okręgu. 

16. Urząd policji śledczej prowadzi d()chodzenia wstępne oraz wyko
nywuje polecenia prokura t ury państwowej i władz sądowych w zakresie do
chodzeń i śledztwa i działalność jego rozciąga się na cały okręg policji 
państwowej. _ 

17. Okręgowa rezerwa policji, jako oddział ruchomy, działający na te
renie całego okręgu, ma za zadanie współdziałanie z lokalnemi organami 
policji w wykonaniu ich oBowiązków. 

Warszawa, 4 grudnia 1919 r 

Minister Spraw Wewnętrznych: 

S. Wojciechowskt 


