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830 Dziennil< Ustaw. Poz. 576, 577 578. t(g 56. 
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formi~ walutowej (Dz. U. @. P. N2 4, poz. 28) zarzą
dzam, zgodnie z uchwałą I Rady Ministrów z d'nia 
26 czerwca 1924 r. co następuje: ' 

, . . § 1~ • Opie~ę n~d . ob~watel.ami, którzy w i!ad"e) 
gmmle RzeczypospolIte] me mają prawa do trwał e] 
opieki: wy~on~wa .gmin.a P9bytu. Koszty tej ~pi'ek i 
ponosI wo]ewodzkr zWIązek komunalny, w ktorego 
skład ta gmina wchodzi, na terenie zaś m. sto War
szawy gmina miejska Warszawa. 

§ 2. Do czasu wprowadzenia w życie samo-o 
rządu wojewódzkiego koszt~ opieki społeczn ęj , okre
ślone § 1 niniejszego rozporządzenia, ponoszą po
wiatowe związki komunaInd oraz wydzielone z nich 
gminy miejskie, wchodzące I w skład odnośnego wo
jewództwa (wileńskiego oHręgu administracyjnego,), 
a to w stosunku do ich ' liczby mieszkalków według 
ostatniego urzędowego spisG ludności. 

§ ' 3. Repartycji tych kosztów plom ię dzy związk i 
lmmunalne dokona na obszarze każdego wojewódz
twa (wileńskiego okręgu ?dtninistracyjnego) Woje~ 
woda (Delegat Rządu w Wilnie) po upływie każdego 
roku kalendarzowego. I 

Na poczet przYPusZCfalnych należności może 
Wojewoda (Delegat Rządu Wilnie) pobrać 0dpo
.wiatowych związków kom nalnych , i wydzielonych 
z nich gmin miejskich zalicrzki. ' 

§ 4. Sposób ' zwraca~ia gminom kosztów, po
niesionych w myśl niniejszego rozporządzenia, oraz 
wysokość i terminy wpłat zaliczek przewidzianych 
w § 3, określi rozporządzenie wykonawcze. 

• . I ' 
§ 5. Ną pokrycie kosztów spowodowanych ni

niejszem rozporządzeniem I służyć będą zwiększone 
dodatki komunalne do państwowych podatków bez-
pośrednich. ,I _ , , 

§ 6. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
wierza. si~ Min is.tr?wi Pracy! .iOpieki Społecznej v: p~
rozum/emu z MInIstrem SWaw Wewnętrznych '1 MI
nistrem Skarbu. 

§ 7. Rozporządzenie I nin~ejSZe wchod~i w życie 
z dni em ogłoszenia i obow,ązuje na całym obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej ~ wyjątkiem woj~wództw: 
pozoańskiego, pomorskiego i śląski ego. Z dniem 
tym traci na tym obsza rze I moc obowiązującą prze
pis art. 1~ ustawy z dnia l ? sierpnia 192} r. o opiece 
społeczne] (Dz. U. R. P. ·N2 92, poz. 720). 

Prezydent Rzeczypospolitej: S . tv ojciecbowski 

Prezes Rady Ministrów 
i Minister Skarbu: W. arabski 

Kierownik Ministerstw3 Pracy i Opieki Sp~łecznej: 
Simon 

Minister Spraw weWT,,,nY'h' Z. ; :i!bncl' 
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577. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 23 czerwca 1924 r. 

w przedmio cie rozciągni~cia mocy Obowiązują
cej Przepisó\v Tymczasowych o szkołach ele
mentarnych w Królestwie Polskiem na powiaty: 
grodzieńsld ,i wołkowystd o raz gminy: biało
wieską, masiewską i suchopolską powiatu 

bielskiego województwa białostockiego. , 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 
1921 r. o unormowaniu stanu prawno-politycznego 
na ziemiach przyłączonych do obszaru Rzeczypospo

' litej oa podstawie umowy o pre liminaryjnym pokoju 
i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 2 pażdziernika 
1920 r. (Dz. U. R. P. N2 16 poz. 93) - zarządza się 
co następuje: 

§ 1. Moc obowiązującą Przepisów Tymczaso· 
wych o ;szkołach elementarnych w Królestwie Pol
skiem, tlchwalonych przez Tymczasową Radę Stanu 
Królestwa Polskiego w dhiu. 10 sierpnia .1917 r. (Dz. 
Urz. Dep. Wyzn. Relig. i Oświec. Pub!. Tymczasowej 
Rady Stanu Królestwa Polskiego N2 1, Dział I, poz. 1) 
rozciąga się na powiaty: grodzieński i wołkowyski 
orpz gminy: białowieską, masiewską i suchopolską 
powiatu bielskiego województwa białostockiego. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
wierza się Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświe
cehia Pub.Iic.znego w porozumienil-ł z Ministrem 'Spraw 
Wewnętrznych: 

§ 3. Rozporządzenie niniejsza wch08zi VI życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rad y Ministrów: W. Grabski 

Minister Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego: Niklaszewski 

\ 

Minister Spraw Wewnętrznych: Z. Hilbner 

578. 

Rozporządzenie Ministra Kolei Żełpznych 
z ,dnia 27 czerwca 1924 r. 

o rozciągnięciu na przewozy 11:olejami wąsko
torowemi zmian i uzupełnień taryfy towarowej 

polskich kolei żelaznych. 

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tym
czasowem przekazaniu Ministrowi , Komunikacji pra
wa wydawania przep isów o p,lrze\Yozie . pasaże~ów, . 
bagażu i towarów oraz lIs ca lania taryf przewozowych . 
na kolejach polskich (D.!. P. P. P. N2 14, poz. 152) 
i VI porozumjeniu z ]VUnistrami Skarbu oraz Prze
mysłu j Handlu zarządza się ' co r.aste:puje~ 

• 
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§1. Na przewozy kolejami wąskotorowemi, 
stosującemi taryfę towarową polskich kolei żelaznych, 
~~yszczególnionemi w rozporządŻeniu Ministra Kolei 

, Zelaznych, z dnia 28 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. 
z 1923 r. Na 137, poz. ) 156), rozciąga się rozporzą
dzenia Ministra Kolei Ze1aznych o zmianach i uzu· 
pełnieniach ta'ryfy towa~owej polskich Kolei żelaznych 
z dńia4 czerwca 1924 r. (D z; U. R. P. N2 49, 
poz. 502) i z dnia 17 czerwca 1924 r. (Dz. U. 
R. P. N2 52, ' poz. 531) z ' następującemi odstępstwami 
i wyjątkami~ , 

1\. W części I ta·ryfy ogólnej na przewóz 
~owarów" zwłok i zwierząt "Przepisy przewozo
\Ve", rozciągniętej rozporządzeniem Ministra 'Kolei 
Zetaznych z dnia 26 lipca 1922 r. na przewozy KO
lejami wąslwtorowemi(Dz. U. R. P. z ;} 922 r . .N260, 
poz. 545) wprowadza się zmiany następujące: 

Do art. 72 dodaje się nowe II Postanowienie 
wykon awcze o brzmieniu następującem: 

"(Post. Wyk.) II. Czasowo, przy przewozach\ 
be.zpośredniej , komunikacji kolei wąskotorowych: 
l) Jędrzejów -'-'Sogorją-Iwaniska-Staszów i2) ,Mie
chów-Działószyce z kolejami nor,malnotorowemi ' za
liczenia nie są dopuszczalne. · W zależności od teg0 
postanowienie wykonawczę do art. 72, ustalone roe:
porządzeniem z dnia 26 lipca 1922 r. (Dz. U. R. P. 
z 1922 r. N2 60, poz. 545) otrzymuje numeracj~ 1." 

I ;': Zmiana art. 75, o ,terminach, dostawy dla kolei 
normalnotorowy.ch (Dz. · U. R. P. z 1924 r. N2 44, 
poz. 474) nie rozciąga się na kol,eje wąskotorowe. 
, , ' B. W częściaFh .1 łl, III, IV i V taryfy tewa
r~wej polSkiCh kol,ei ' żelaznych (Dz. U. R. P. 

,/ -

z 1923 r. NI! 136, poz. 113~), rozciągniętych rozpo
rządzeniem Ministra Kolei Zelaznych z dnia 28 gru
dnia 1923 r. na przewozy kolejami wąskotórowemi 
(Dz. U. R. P. z 1923 r. N2 137, poz. 1156) wprowa
dza si~ zmiany następujące: 4 

.w części II .Postanowienia taryfoweM
: 

Punkt 5 otrzymuje brzmienie nast~pujące: 
"5. Za odległość przewozową kolei mniejszą, 

niż 5 km., przeważne oblicza się za 5 km. z wy
jątkami, wskazanemi w taryfie niniejszej. Przewoźne 
i inne opłaty zaokrągla się w sumie ostatecznej do 
pełnych groszy wzwy~." 

W, punk. 98 'wszystkie opłaty l-go "Wykazu 
opłat mJejscowych" przy stosowahiu ich , na kolejach 
wąs,kotc)fowych zmniejsza się o 50% . , -= . 

Punkt 99, ustalony rozporządzeniem z dnia 29 
marca 1924 r. (Dz. U.R. P.N2 30, poz. 305) 
pozostaje bez zmiany. 

W "Wykazie opłat dodatkowych~: 
W punk. 7 zmiana terminÓw wolnych qd po

stojoweg9 ' dla kolei normalnotorowych (Dz. U. ' R. P. 
z 1924 r. N2 52, _ poz. 531) I)ie rozciąga się na ko-
leje wąskotorowe. ' . 

W części IV "Tablice opłat przewozowych 
(Dz. U. R. P. z 1924 r. Ne 30, .poz . .303 i 1'(e 54, 
poz. 531), dział I." Opla.ty za przewóz towar:ów, usta
lony dla kolei w~skotorowych rozporządzeniem z dnia 
29 marca 1924 roku (Dz. U" R. P. Ne 30, poz. 305) 
zmienia się na odległościach od 1 do 10 kilpmetrów 
w sposób następujący: 

Opiaty w groszach z li 100 kilogramów 

Przyprzesyl· 
f , 

Za ~ 
kach zwycz, Przy przesyłkach zwyczajnych pół· i całowagonowych 

() drobnych ( 

-.r; 

odległość .... u 
kl. III i IV I I I en>, kI. I, 1\ i iii kI. V i VI kI. V II i VllI kI. IX ~ c: .' , ... N , 

kilometrów Q.Vl z obliczeniem najmniej z a: v 
't\l'-

~agEl rzeczy·, \ 3000 kg' I_~ __ ~1300g~150JO kg'I~OOO kg,J 5000 kg'13000~1 5000 kg..:, V} c.. 
t\l'Vl -o ,~ Istą przesyłkI a) b) a) b) , a) I b) a) I b) ~Q. 

, I t- 5 54 36 36 27 

6 58 39 39 29 
7 62 41 41 31 
8 65 44 44 33 

I 9 69 46 ' 46 35 
10 72 48 48 36 . ' 

Część V "Taryfy wyjątkowe" (Dz. O R. P. 
z 1924 r., 18, poz. 184, N2 30, poz. 303, N2 35, poz. 
376, N2 41, poz. 4~9, Ne 43, poz. 455, N2 49, poz. 
502 i N2 52,. poz. 531) w myśl rozporządzenia. z dnia 
28 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. z 1923 r. M 137, 
poz. 1156) nie ma ząstosowania na kolejach wąsko
torowych. 

27 21 21 ' 18 18 17 

29 22 22 19 19 18 
31 23 23 20 20 18 
33' 24 24 20 20 18 
35 25 25 

, 
21 21 19 

36 26 26 21 21 19 

§ 2. 'Rqzporządzenie mmeJsze wchodzi , w ży
cie z ' dniem 1 lipca 1924 r. 

Minister Kolei Żelaznych: Tyszka 

Minister Skarbu: W. arabski , ~ 

Minister Przemysłu i Hand~u: Józef Kiedl'Oń 
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