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168. 
I 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 6 marca 1922 r. 

o przekazaniu Ministrowi Pracy i Opieki Spo
łecznej zarządu spraw pracy i opieki społecz

nej na obszarze b. dzielnicy pruskiej. 

Na podstawie ust. 1 art. 7 ustawy z dnia l 
sierpnia 1919 r. ° tymczasowej organizacji zarządu 
b. dzielnicy pruskiej (Dz. P. P. P. N2 64, poz. 385) 
zarz~dza się co nilst~puje: 

§ t~ Zarząd spraw pracy i opieki społecznej 
na obszarze b. dzielnicy pruskiej wyłącza sil:; z dniem 
1 kwietnia 1922 r. z zakresu działania Ministra 
b. Dzielnicy Pruskiej I przekazuje się Ministrowi Pra
cy I Opieki Społecznej. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej 
oraz Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc 
obowiązującą z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Ministrów: 
Antoni Poni/cow$ki 

Minister Prący i OpieKi Społecznej: L. Dal'owski 

Minister b. Dzielnicy Pruskiej: Wybicki 

169. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 6 marca 1922 r. 

w przedmiocie przeltazania Ministrowi Zdrowia 
Publicznego zarzą~u spraw w dz.ielllzlnie zdrowia 
publicznego na obszarze b. dzielnicy pruskiej. 

Na podstawie ust. 1 art. 7 ustawy z dnia 
1 sierpnia 1919 r . . o~tym<: ~ ~sowej organizacji zarzr~du 
b. dzielnicy pruskiej (Dz. P. P. P. Nil 64, po~. 385) 
zarządza si~ co n~stępuje: 

§ t. Zarząd spraw dotycz<:Icych zdrowia pu
blicznego na obszarze b. dzielnicy pruskiej wył~cla 
sic: z zakresu działania Ministra tej dzielnicy i pr<te
kllzuJe się Ministrowi Z<l\rowhl Publicznego. 

§ 2. WykO!lCilnie niniejszego rozporządzenia po
rucza si~ Ministrowi Zdrowia Publicznego I Ministro
wi b. Dzielnicy Pruskiej. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Ministrów: 
Antoni Ponikowski 

Kierownik Ministerstwa Zdrowia Publicznego: 
C!;odiko 

Minister b. Dzielnicy Pruskiej: 
Wybicki 

170. 

Rozporządzenie Rady .Ministrów 
z dnia 6 marca 1922 r. 

w przedmiocie rozciągniqcia dekretu o rejestrz.e 
handlowym i ustawy o spółdzielniach na wo· 
jewództwa: nowogródzkie, poleskie i wołyń· 
skie oraz na powiaty: białowieski, grodzieński 

i wołkowyski województwa białostockiego. 

Na mocy art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. 
o unormowaniu stanu prawno· politycznego na zie
miach przyłi;lczonych do obszaru Rzeczypospolitej na 
podstawie umowy o preliminaryjnym pokojq i ro
zejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 
1920 r. (Dz. U. R. P. NI! 16, poz. 93) :zarządza się 
co następuje: 

§ t. tła województwa: nowogródzkie, poleskie 
i wołyńskie, oraz na powiaŁy: biĘlłowieski, grodZień
ski i wołkowyski województwa białostockiego roz
ciąga się o1oc- obowiązującą: 

1) dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o rejestrze 
handlowym (Dz. P. P. P. N2 14, poz. 164) 
ze zmianami, wprowadzonemi ustawą z dnia 
17 grudnia 1921 r. zmieniającą przepisy tym
czasowe o kosztach sądowych (Dz. U. R. P. 
N!! 106, p02:. 770). 

2) ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spól· 
dzielniach (Dz. U. R. P. N!! 111, poz. 733). 

Równocześnie uchyla się m 0(: obowi~zującą 
przepisów rosyjskiej ustawy z dnia 20 marca 1917 r. 
o stowarzyszeniach spółdzielczych i ich związkach. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporzQdzenia po
wierza si~ Ministrowi Sprawiedliwości. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w żyde 
z dniem 1 kwietnia 1922 r. 

Prezydent Ministrów: 
Antoni Ponlf;owski 

I 
Minister Sprawiedliwości: 

Sobo!4'.w$Z,a 

171. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 6 marca 1922 r. 

w przedmiocie uchylenia rozporządzenia b. Ko· 
misarza Generalnego Ziem Wschodnich w spra· 
wie opłat skarbowych od umów dotyczących 

sprzedaży lasów. 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 
1921 roku o unormowaniu . stanu prawno· politycznego 
na ziemiach przyłączonych do obSZaru Rzeczypospo· 
litej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju 
i rozejmie podpisanej w Rydze dnia 12 października 
1920 r. (Dz. U. R. P. NI! 16 poz. 93) zarządza si~ 
co nast~puJe: 


