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c) wyznaczenie delegatów swoich dla kontroli 
wykonywania przepisów ustawy oraz rozpo
rządzeń, na ich podstawie wydanych. 

§ 10. Komisje do walki z alkoholizmem przy 
władzach adm. II instancji są instytucjami nadzorcze
mi dla komisji przy władzach adm. I instancji oraz 
instancją odwolawczą dla orzeczeń komisji przy wła
dzach adm. I instancji: 

Ostateczna decyzja w każdym razie należy do 
Ministerstwa Zdrowia Publicznego. 

Przy wykonywaniu swych czynności członkom 
komisji służą prawa urzędników państwowych. , 

§ 11. Winni przekroczenia niniejszego rozpo
rządzenia ulegają karom, przewidzianym wart. 8 usta
wy o ograniczeniach w sprzedaży i spożyciu napo
lów alkoholowych. ' 

§ 12. Regulamin dla komisji do walki z alko
holizmem wydaje Minister Zdrowia Publicznego w po
rozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Skarbu. 

§ 13. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem jego ogłoszenia. Jednocześnie traci 
moc obowiązującą rozporządzenie wykonawcze z dn. 
16 września 1920 r. (Dz. U. R. P. N2 98, poz. 650). 

Minister Zdrowia Publicznego: 
Cbodtko 

Minister Sraw Wewnt::trznych: 
Kamieński 

Minister Skarbu: 
Mieba/ski 

463. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
Publicznego 

z dnia 17 czerwca 1922 r. 

w;przedmiocie likwidacji Izb Lekarskich we Lwo
wie i Krakowie. 

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 2 grudnia 
1921 r. o ustroju i zakresie działania Izb Lekarskich 
(Dz. U. R. P. N2 105 poz. 763) zarządza się co następuje: 

§ 1. Izbę Lekarską we Lwowie i Izbę Lekarską 
w Krakowie, istniejące w myśl austrjackiej ustawy 
Z dnia 27 grudnia 1891 r. (austr. Dz. U. P. N2 6) 
i rozporządzenia b. Namiestnictwa Galicyjskiego z dnia 
9 czerwca 1893 r. (Dz. U. Kr. N231) stawia się w stan 
likwidacji. 

§ 2. Dla dokonania likwidacji wymienionych 
w § 1 Izb Lekarskich ustanawia sit:: 'ala każdej z nich 
komisarza. Zadaniem komisarza dla likwidacji jest: 

1) objąć zarząd majątku Izby, 
2) przeprowadzić likwidację Izby i przekazać 

akta i majątek zlikwidowanej Izby nowej Izbie 
Lekarskiej lwowskiej, względnie Izbie Le
karskiej krakowskiej, utworzonym rozporzą
dzeniem Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 
15 marca 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 41 poz. 353) 
w pti6edmiocie utworzenia Izb Lekarskich. 

§ 3. Komisarz dla likwidacji Izby czynnym 
będzie aż do przeprowadzenia przez Rady Izb Le
karskich lwowskiej i krakowskiej pierwszych wyborów 
do zarządu (Wydziału wy~onawczego) Izby, któremu 
komisarz dla likwidacji odda akta i majątek Izby 
zlikwidowanej. 

§ 4. Od zarządzeń komisarza dla likwidacji 
. przysługuje prawo odwołania si~ w przeciągu dni 14·tu 
do Ministra Zdrowia Publicznego. 

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

Minister Zdrowia Publicznego: 
Cbodźko 

464. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 19 czerwca 1922 r. 

o zwlni~ciu kas skarbowych, Istniejących poza 
siedzibą inspektoratów skarbowych w M.ało

polsce. 

Na zasadzie art. 4 i 15 ustawy z dn. 31 lipca 
1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzt::dów 
skarbowych (Dz. P. P. P. N2 65, poz. 391) zarządza 
sią co nastt::puje: 

§ 1. Zwija się istniejące poza siedzibą inspek
toratów skarbowych następujące kasy skarbowe 
w Małopolsce: 

a) w o k r t:: g u i z b Y s kar b o w e j we L w 0-

wie z dniem 1 lipca 1922 r. w miejscowościach: 
S%twina, Kozowa, Dynów, Bircza, Rożniatów, Me
denice, Janów, Pru ch nik, Sieniawa, Krakowiec, 50' 
kołów, Baligród, Lutowiska, Ulanów, Jabłonów, Du
biecko, Niżankowice, Gliniany, Łopatyn, Komarno, 
Głogów, Bukowsko, Grzymałów, Podwołoczyska, Sta
rasól, Mikulince, Ottynia, Borynia, Tłuste, Olesko, 
Kulików, 

b) w o krę g u i z b y s kar b o w e j w Kra k o· 
w i e z d n i e m 1 s i e r p n i a 1922 r. w miejsco
wościach: Biecz, Brzostek, Cit::źkowice, Jaworzno, 
Liszki, Niepołomice, Tuchów, Wiśnicz, Wojnicz, Żabno. 

§ 2. Rgendy zwinit::tych niniejszem kas prze
chodzą na kasy skarbowe, istniejące w siedzibie 
właściwego inspektoratu skarbowego. ' 

Minister Skarbu: 
Mieba/ski 

465. 

Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych 
z dnia 20 czerwca 1 ·~22 r. 

O podziale wagonów przy przewozie węgla ~;/l
miennego z kopalń zagłębi Dąp"'owskiego i }tra

kowskiego. 

Na mocy dekretu z dn. 7 lu~ego 1919 1': o tym
czasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji pr-.>Na 
wydawania przepisQw o przewozi/ '. pasażerów, baqa-

i 


