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wspólną jednostkę administracyjno -opiekuńczą gminy 
tego samego związku komunalnego powiatowego, 
gminy różnych związków komunalnych powiatowych, 
oraz różne związki komunalne powiatowe. 

Połączenie takie wymaga zgody w pierwszym 
wypadku sejmiku powiatowego, w drugim i trzecim
zgody wojewod y, we wszystkich wypadkach zaś
zatwierdzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej 
w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych. 

F\rt. 20. Przymusowe połączenie związków ko
munalnych w celach opiekuńczych wymaga uchwały 
Sejmu. 

Rozstrzyganie sporów. 

F\rt. 21. S kargi przeciw organom związków 
komunalnych rozstrzygane będę przez właśc i we or
gany nadzorcze, w tych zaś wypadkach, w których 
właściwym organem nadzorczym będą władze pań
stwowe trzeciej instancji - przez Ministerstwo Pracy 
i Opieki Społecznej w porozumieniu z Minister
stwem Spraw Wewnętrznych. 

Skarg i wnosi się w terminie czternastodniowym, 
li cząc od dnia następnego po doręczeniu, do tej wła
dzy, która wydała zaskarżone zarządzenie, względnie 
orzeczenie. 

Roszczenia związków komunalnych do Skarbu 
Państwa będą podawane w sposób, jaki określą 
przepisy wykonawcze, a rozstrzygane przez Ministra 
Pracy i Opieki Społecznej łącznie z Ministrem Spraw 
Wewnętrznych i Ministrem Skarbu. 

Roszczen ia i skargi przeciw związkom komu
nalnym lub Państwu o zwrot wydatków, poniesio
nych na podstawie niniejszej ustawy, przedawniają 
się po roku od upływu tego roku, w którym owe 
roszczen ia powstały. 

Zwierzchnie władze. Rada Opieki Społecznej. 

f\rt. 22. Zwierzchnią władzą w sprawach opieki 
społecznej jest Minister Pracy i O pieki Społecznej 
z zastrzeżeniem kompetencji Ministra Zdrowia Publicz-

" nego w myśl obowiązujących ustaw. Do kompetencji 
Ministra Pracy i Opieki Społecznej w dziedzinie po
wyższej , prócz spraw, wymienionych wart. 2 niniej
szej ustawy, należy: 

a) popieranie stowarzyszeń i związków o cha
rakterze wzajemnej pomocy; 

b) nadzór i kontrola nad działalnością instytu cj i 
opieki społe czn ej~ 

c) rejestracja towarzystw, zakładów, instytucj i 
opieki społecznej, tudzież legalizacja ich sta
tu tów, fundacji i zapisów. 

Przy Minis trze Pracy i Op ieki Społecznej istnieje, 
jako jego organ doradczy i opin jodawczy, Rada 
Opieki Społec znej, złożona z reprezentacji c i ał samo
rządowych , instytucji opieki społecznej i zaintereso
wanych ministerstw. 

F\rt. 23. Organizację i sposób wykon ywan ia 
opieki społecznej w poszczególnych dzi a łach, wym ie
nionych wart. 2, najniższa miara niezbędnych pot rzeb 
(a rt. 3) szczegółowe rozgran iczenie obowiązkÓw opie
kuńczych (art. 5 i 6), sktad i kompetencję Rady Op ieki 
Społecznej (art. 22), organizacj ę komunalnych organów 
opieki społecznej, o raz sposób kontroli i nadzoru 

nad instytucjami opiekuńczerni, komun a ln e mi i pry
watnem i - unormują ustawy szczegółowe i zastoso
wane do nich rozporządzen ia wykon awcze. ' 

Rrt. 24. Wykonanie ustawy niniejszej poleca 
się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej i Ministro
wi Zdrowia Publicznego, każdemu w zakresie jego 
kom petencji, zaś w odniesieniu do art. 5, 17, 18, 19 
i 21 - Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej w poro
zumieniu z Ministrem Spraw WewnĘtrznych. 

F\rt. 25. Ustawa niniejsza obowiązuje po upły
wie sześciu miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzien 
niku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 

F\rt. 26. Z wejściem w życie niniejszej ustawy 
tracą moc obowiązującą wszelkie postanowienia praw
ne, sprzeczne z zasadami, przyjętemi w niniejszej 
ustawie. 

Prezydent Rzeczypospolitej S. Wojciecbowski 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Ki erownik Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej: 
L. Darowski 

Kierownik Ministerstwa Zdrowia Publicznego: 
Buja/ski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Kiernik 

727. 
Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 6 września 1923 roku 

w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązuj~
cej ustaw i rozporządzeń normujących sprawy 
z zakresu statystyki administracyjnej na woje
wództwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, 
powiaty: brasławski, dziśnieński, duniłow i 
czowski i wilejski, grodzieński i wołkowyski, 
oraz na gminy: białowieską, masiewską i su-

chopolską pow. bielskiego. 

Na mocy art. 6 ustawy z dn. 4 lutego 1921 ro
ku o unormowaniu stanu prawno-politycznego na zie
miąch, przyłączonych do obszaru Rze czypospolite j 
na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i ro 
zejmie podpisanej w Rydze dnia 12 pażdzierniku 

"1920 roku (Dz. U. R. P. r. 1921, N2 16, poz. 93) za
rządza się co następuje: 

§ 1. Na województwa: nowogródzkie, poleskie, 
wolyńskie, powiaty: brasławski , dziśnieński, .duniłowi· 
czowski, wilejski okr. adm. wileńskiego, grodzie ński 
i wołkowyski oraz gminy: białowieską, rnasiewską 
i suchopolską powiatu bielskiego województwa bia
łostockiego rozciąga się moc obowiązującą : 

a) ustawy z dn. 21 października 1919 r. o orga
nizacji statystyki administracyjnej (Dz. U. R. 
P. N2 85, poz. 464); 

b) ustawy z dn. 1 czerwca 1923 r. w przedmio
cie zm iany ustawy z dnia 21 pażdziernika 
1919 r. o organizacji statystyki administracyj
nej (Dz. U. R. P. r. 1923, N2 60, poz. 436); 

c) rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 17 stycz
nia 1921 r. w przedmiocie statystyki cen art y-
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kułów pierwszej potrzeby (Dz. U. R. P. N!! 14, 
poz. 82); 

d) rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 8 lute
go 1921 r. w przedmiocie statystyki strajków 
i lokautów '(Dz. U. R. P. N2 16, poz. 94); 

e) rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 10 listo 
pada 1921 r. w sprawie statystyki celnej (Dz. 
U. R. P. N2 107, poz. 783); 

f) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lu
tego 1922 r. w przedmiocie statystyki stanu 
zatrudnienia w przemyśle (Dz. U. R. P. N!! 12, 
poz. 108); 

d) rozporządzenia Rady Min istrów z dnia 7 czerw
ca 1922 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 
6 lutego 1922 , r. w przedmiocie statystyki 
stanu zatrudnienia w przemyśle (Dz. U. R. P. 
N!! 48, poz. 427). 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po_o 
JJierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodz i w życie 
~ dniem ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Spraw Wewnętrznych : Kiernik 

728. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 12 lipca 1923 r. 

zmieniające przepisy tymczasowe o kosztach 
sądowych . 

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 17 maja 
1923 r. w przedmiocie upoważnienia Rady Ministrów 
do wprQwadzenia zmian w kwotach pieniężnych, usta
lonych w rosyjskiej ust. post. cywiln . i nie których 
innych ustawach, obowiązujących w b. zaborze rosyj 
skim (Dz. U. R. P. N!! 59 poz. 417), zarządza się co 
następuje: 

§ 1. Przepisy tymczasowe o kosztach sądowych 
(Dz. Urzęd . Dep. Spraw. z 1917 r. N21 poz. 7), zmie
nione przez ustawy z dnia 17 marca 1921 r. (Dz. U. 
R. P. N!~ 32 poz. 194) i z dnia 17 grudnia 1921 r. 
(Dz. U. R. P. N2 106 poz. 770), ulegają zmianie 
i uzupełnieniu w niżej wyS'lczególnionych artykułach 
i otrzymują brzmienie następujące : 

" F\it. 10. Jeżeli wartość powództwa lub jego 
części w chwili wytoczenia nie da się ściśle określi ć 
lub wogóle oszacowaniu na pieniądze nie ulega, 
wpis głó wny od nieokreślonej części powództwa ozna-

, czy początkowo w s ądzie okręgowym przewodni 
czący sądu w ilości od 150.000 do 5.000.000 mk. , 
a w sądach pokoju sędzia w ilości od 30.000 do 
150.000 mk. O oznaczeniu ilości przypadającego do 
uiszczenia wpisu sąd zawiadomi powoda, któremu 
słu żyć będzie prawo odwołania się do kompletu s ą
dzącego w terminie 7-dniowym. Ostateczna suma 
przypadających od stron wpisów określon a będ zie 
przez sąd przy wydaniu decyzji lub wyroku, przytem 
zaliczone będą pierwiastkowe uiszczone wpisy. 

F\rt. 13. Suma wpisu głównego lub dodCltko
we go w żadnym wypadku nie może wynosić mniej 
aniżeli 8.000 mk. w sądach pokoju, a 100,000 mk. 
w sądach okręgowych. Od skarg zaś o uchylenie 
wyroków suma wpisu głównego lub dodatkowego 
nie może wynosić mniej niż 100.000 mk. w sprawach, 
ulegających właściwości sądów pokoju i 1.000.000 mk. 
w sprawach, ulegających właściwości sądów okręgo
wych. 

f\rt. 15. Wpis stały pobierany będzie : 

1) w ilości 600.000: 
od działów prowadzonych w drodze incydental

nej, od zatwierdzania testamentów (art. 1050 i nast. 
1 cz. X t. rosyj. zb_ pr.), 

od zatwierdzenia praw do spadku (art. 1408 
u. p. c., art. 1239 i nast. 1 cz. X tom. ros . zb. pr.), 

od przyznania prawa własności na zasadzie 
przedawnienia (art. 533, 1 cz. X tom ros. zb . pr.) , 

od wykupu majątków rodowych (art. 1346 i nast. 
1 cz. X tom ros. zb. pr. art. 1438 u. p. c.), 

od podań zatwierdzenia lub unieważnienia licy
tacji nieruchomości ; 

2) w ilości 90.000 mk. : 
od każdego podania rozpoczynającego postępo · 

wanie sądowe , nie podlegającego opłacie wpisu sto· 
sunkowego, lub opIacie wpisu stałego, w ilości wyż
szęj, w sprawach, należących do właściwości sądów 
okręgowych ; 

od rozciągnięcia nadzoru celem uniknięcia' upa
dłości , od podań, wymienionych wart. 1 i 12 ustawy 
z dnia 26 lipca 1919 r., o utraconych tytułach na oka
ziciela (Dz. U. R. P. N2 67 poz. 406) i . 

od sprzeciwów osób trzecich, przewidzianych 
wart. 15 tejże ustawy; 

3) w ilości 60.000 mk.: 
od każdego podania, rozpoczynającego postę

powanie sądowe, nie podlegającego opłacie wpisu 
stosunkowego lub opłacie wpisu stałego w ilości 
wyżs zej , w sp rawach, należących do właściwości są
dów pokoju . 

Skargi członków rad familijnych na decyzję tych 
rad wolne będą od opłaty. 

F\rt. 16. Wpis stały w tej samej ilości (600.000, 
90.000 i 60.000 mk.) pobieran,y będzie od skarg in · 
cydentalnych w przed mi otach , wymienionych w po· 
przednim (15) artykule , a od skarg o uchylenie wy
roków w tychże przedmiotach wpis wynosić będzie 
najmniej 180.000 mk. 

f\rt. 20. Od wszelkich podań , wnoszonych do 
sądów wszys tkich instancji, tudzież do urzędników 
s ądowych, oprócz podań , po d legających opłacie wpi
s u stosunkowego lub stałego , pobierana będzie 
o płata : 

a). w sprawach, podlegających właściwości są ' 
dów pokoju - w ilości 15.000 mk., 

b) w sprawach, podlegających właściwości są' 
dów okręgowych-30.000 mk. 

F\rt. 21. Od wszelkiego rodzaju dokumentów, 
wydanych stronom na ich żądanie przez sądy i urzęd· 
ników sądowych (prócz notarjuszów), tytułów wyko
nawczych, kopji, zaśw i adczeń i t. p. , pobierana bę
dzi e opłata kancelaryjn a w sprawach , podlegających 
właściwości sądów pokoju po 8.000 mk., a w sprawach , 


