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736.
Rozporządzen ie Rady Ministrów
z dnia 6 września 1923 r.

w sprawie zmian

rozporządzenia
października 1919

Rady Miniroku celem
wykonania ustawy z dnia 11 lipca 1919 roku
(Dz. P. P . P. N2 59, poz. 357), normującej stosunki służbowe funkcjonarjuszów państwowych
podczas pełnl.enia służ by wojskowej.
strów z dnia 20

Na podstawie mt. 11 ustawy z dnia 11 lipca
1919 roku normującej stosunki służbowe funkcionarjuszów par'istwowych podczas pełnienia służby wojskowej (Dz. P. P. P. N" 59 poz. 357) zarządza się
co następuj e:
§ 1. Jako ustę p 1 przepisów do art. 2 rozporządzenia z dnia 20 października 1919 roku (Dz. U.
fe. P. N2 87 poz. 474) wsbwia się zdanie: "Minister
' :Spraw Woj skowych ustali w porozumieniu z odnoś
nymi Ministrami wykaz stanowisk służbowych według kategorji służby, daj ących prawo do czasowego
zwol nien ia funkcjonarjuszów państwowych, zajmują
cych te stanowiska od czynnej służby wojskowej na
skutek mobilizacji lub częściowego uzupełnienia armji
do stanu wojennego".
§ 2. Dotychczasowy ustęp 1 przepisów do
ut. 2 rozpo rządzenia z dnia 20 października 1919 r.
otrzy}TIuje następujące brzmienie: "Pozatem cel~m
uzyskania zwolnienia fur\kcjonarjuszów, zajmujących
stanowiska służbowe nie objęte powyższym wykazem
(§ 1), którzy są ze względów publicznych niezbęd
nie potrzebni w służbie cywilnej, bezpośredhio przełożona władza służbowa tych funkcjonarjuszów winna
złożyć w drodze służbowej albo równocześnie z ich
powołaniem, albo i przedtem w razie spodziewanego
powołania do służby wojskowej np. w razie uznania
za . zdatnego przy przeglądzie przełożonej władzy
centralnej należycie umotywowany wniosek w trzech
egzemplarzach na przepisanym według dołączonego
wzoru F\ formularza (załącznik 1)".
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi ~ 'łI życie
z dniem ogłoszenia.
'
Prezes Rady Ministrów: Witos
t.J\inister Spraw Wojskowych: Szeptycki

737.
Rozporządzenie Rady Ministrów
:z dnia 6 września 1923 r.
w przedmiocie spisu upraw w gospodarstwach
rolnych powyżej 50 ha ogólnego obszaru za rok

gospodarczy 1922/1923.

.

Na zasadzie art. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 21 paź
dziernika 1919 r.
organizacji statystyki administracyjnej (Dz. U. R. P. NQ 85, poz. 464) w brzmieniu
ustalonem ustawą ' z dnia 1 czerwca 1923 r. w przedmiocie zmiany ustawy z dnia 21 października 1919 r.
o organizacji statystyki administracyjnej (Dz. U.
R. P. Ng 60, poz. 436) oraz § 1 rozporządzenia Ra0Y
Ministrów z dnia 6 września 1923 r. (Dż; U. R. P.

o

N!:! 92, poz. 727), oraz § 1 rozpC?rządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 1923 r. (N!:! 92, poz. 730),
zarządza śię co następuje:
§ 1. Na c ałym obszarze R. P. w gospodarstwach rol nych ponad 50 ha ogólnego obsźaru zarówno stanowiących własność prywatną, jak i publiczną w c iągu miesiąca października- będzie
przeprowadzony spis upraw na formularzach według załączonego wzoru. Przytym spis dotyczy także gospodarstw, przekazanych do parce latji, które są jednak
w r." 1922/23 zagospodarowane przez poprzednich
posia daczy.
§ 2. J ako władze spisowe powołane są starostwa pod nadzorem urzędów wojewódzkich.
§ 3. Urzędy wojewódzkie otrzymane z Głów
nego Urzędu Stz:tystycznego formularze prześlą do
odnośnych starostw, które roześlą je właścicielom,
wzg\. dzierżawcom lub kierownikom wszystkich gospodarstw ponad 50 ha ogólnego obszaru zgodnie
ze wskazówkami Głównego Urzędu Statystycznego.
§ 4. Właściciele (względnie dzierżawcy lub kierownicy) gospodarstw nadeślą wypełnione kwestjonariusze najpó źni ej do dnia 31 października do starostw. Starostwa po stwierdzeniu, że formularze są
wypełnione w należyty sposób i że obejmują wszystl~ie gospodarstwa wymienionych rozmiarów w powiecie, prześlą najpóź n iej do lO-go listopada d!) Głów
nego Urz~du Statystycznego wszystkie wypełnione
kwestionariusze oraz wykaz tych gospodarstw, które
formularzy nie wypełniły wraz z uwagami o zarzą
dzeniach, poczynionych przez starostwo, zaś do województwa imienny wykaz gospodarstw, których formularze wstały przesłane do Głównego Urzędu Statystycznego i tych, które formularzy nie wypełniły
oraz raport o zarządzeniach poczynionych odnośnie
tych ostatnich.
I
§ 5. W razie niedostarczenia przez wł.aścicieli
(względnie dzierżawców lub kierowników) gospodarstw, nalezycie wypełnionych kwestjonarjuszy do
dn ia 31-go października, starostwo wysyła na koszt
właściciela (względnie dzierżawcy lub kierownika)
gospodarstwa, specjalnego urzędnika dla wypełnienia
kwestjonarjusza na miejscu.
Kwestionarjusze wypełnione w ten sposób, musz~ być przesłane do Głównego UrzE;du Statystycznego najpóźniej 20 listopada 1923 roku, poczem Starostwo jednocześnie pr zesyła odpowiedni raport do
województwa.
§ 6. Właściciele, względnie dzierżawcy lub kierownicy gospodarstw, którzy ' uchylają się od wypeł- .
nienia nadesŁanych im formularzy, lub wypełnią je
niezgodnie z prawdą~ podlegają karom, przewidzianym \Ił art :3 ustawy z dnia 1 czerwca 1923 r. (Dz.
U. R. P. l. 1923 N2 60, poz. 436) w przedmiocie zmiany ust~y z dnia 21 października 1919 r. O organizacji ~tatysty ki admi&l istracyjnej.
§ 7. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi. Spraw Wewnętrznych.
§ 8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
z dniem og!oszenia~
Prezes Rady Ministrów: Witos
Minister Spraw Wewn~trznych: Kiernik
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