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~.' ~ dnia' 24 października 1921 r., zawartej mię
dzy Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem;
2) zwierzchnictwo służbowe nad urzędnikami
i . niższymi funkcjonarjuszami
inspektoratu
w zakresie ' przys1ugującyin kierownikom izb
" . skarbowych, z wyjątkiem przyjmowania do
służby, mianowania, uwalniania ze służby,
przenoszenia do innych miejsc . służbowych
i prżenoszenili 'w stan spbczynku urzędników,
dalej udzielanie zapomóg; . remuneracji . tim~
dnikom i niższym funkcjonarjuszom, które
. to uprawnienia zastrzeżone są Ministrowi
Skarbu;
3) dysponowanie kredytami w granicach zatwierdzonego w przepisanym trybie p.reliminarza
wydatków na potrżeby inspektoratu ceł;
4) ·spełnianie cżynności powierzonych mu przez
Ministra Skarbu.

§ 5. Naczelnego inspektora ceł zastępuje podczas służbowej nieobecności wyznaczony przez Ministra Skarbu urzędnik inspektoratu.
InspektorOWi ceł ' przysługuje prawo uży
wania pieczęci z herbem Rzeczypospolitej Polskiej
i napisem: "Inspektorat Ceł na obszar Wolnego
Miasta Gdańska".

związku z tern
dotychczasowy wydział
Religijnych Ministerstwa b. dzielnicy pruskiej, który na razie pozostaje w Poznaniu, będzie
z chwilą przeniesienia go do Warszawy zlikwidowany,
CI poszczególne agendy zostan ą odpowiednio rozmieszczone VI ramach istniejącej o rganizacji Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

W

wyznań

§ 2. WykonaRie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrom: Wyznań Religijnych i Oświece
nia Publicznego oraz b. Dzielnicy Pruskiej.
Rozporządzenie

§ 3.

niniejsze wchodzi w

życie

z dniem ogłoszenia.
Prezydent Ministrów
Minister Wyznań Religijnych
Oświecenia Publicznego:

Antoni Ponikowski
Minister b. Dzielnicy Pruskiej:

Wybicki
\.

§ 6.

Rozporządzenie nInJeJsz~ . uzyskuje
obąw!,ązującą z dniem 10 stycznia 1922 roku.

.. § 7.

147•

moc:

Wykonanie tego rozporządzenia porucza
si~ Ministrowi Skarbu. cD
.

. Rozporządzenie Ministra Spraw

• § .8~

Prezydent Ministrów:

Antoni Ponikowski
Minister Skarbu:

..

M,ic!Jalski

146.
Rozporządzenie

Rady Ministrów ·

z dnia. 20 lutego 1922 r.

w ' przedmioCie prźekazania Ministrow.i Wyznań
R~ligijnych i Oświe~enia Publicznego wykonywania praw . i opie~i Państwa w sprawach wyznąniowych . na obszarze . b. dzielnicy pruskiej.

Wewnętrznych

z dnia 21 stycznia 1922 r.
O organizacji oddziałów policji państwowej, peł~
niących służb~ na kolejach na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego.
Na mocy art. 9 ustawy z dnia 24 lipca 1919 r.
o policji ' państwowej (Dz. P. P. P. N2 61 poz. 363)
rozciągniętej rozporządzeniem z dnia 13 grudnia 1920 r.
na obszary okręgów administracyjn ych: nowogródzkiego, poleskiego i wołyrlskiego (Dz. U. R. P.
r. 1921., N2 3 poz. 15) i w p orozumieniu z Ministrem
Kolei ' Zelaznych zarządza się co następuje:

§ 1. Na obszar województw: nowogródzkiego,
poleskiego i wołyńskiego wprowadza się rozporzą
dzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 maja
1921 ~., wydane w porozumieniu z Ministrem Kolei
Zelażnych w przedmiocie organizacji oddziałów policji
państw~Wej, pełniących służbę na kolejach (Dz. U.
R. P. '. -N2 :41, poz. 258).

Na , podstawie art. . 7 ust. 1 ustawy z dnia 1 sierpzarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. P. P. P. N2 64 poz. 385) zarządza
si~ co nastE:puje:

nia 1919 r. o tymczasowej organizacji

niniejsze

obowiClzuja

Prezydent Ministrów:

Antoni Ponikowski
~._

praw i opieki Państwa
w sprawach wyznaniowych na obszarze b. , dzielnicy
prt,lskiej wyłącza się z zakresu działania Ministra tej
dzielnicy i przekazuje, 'się Ministrowi Wyznań Religijnych' i Oświecenia Publicznego.

§ 1. Wykonywanie

Rozpo rz ąd zenie
ogłoszenia.

§ 2.
z dniem

0-,

Minister Spraw

Wewnętrznych:

St. Downdrowicz
Minister Kolei Żelaznych:
w z. J. ' Eber!Jardt

