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Dziennik Ustaw. Poz. 764, 765 i 766. 

dni 15 od dniawejscl8 wniosku do kuratorjum zwo
łać posiedzenie nadzwyczajne. 

§ 12. Kurator oraz rada szkolna okręgowa mo
gą powoływać na posiedzenia rzeczoznawców z gło
sem doradczym. 

§ 13. Na posiedzeniach rady szkolnej okręgo
wej przewodniczy kurator lub wyznaczony przez nie
go zastępca (§ 2 punkt a). 

§ 14. Uchwały rady szkolnej okręgowej są pra
,womocne przy obecności przynajmniej połowy człon
ków oraz przewodniczącego (§ 13). Uchwały zapada
ją absolutną większością głosów obecnych członków. 
W razie równości głosów rozstrzyga przewodniczący. 
Przewodniczący oraz komisarz Rządu na m. sto War
szawę, wojewodowie lub ich z astępcy mają prawo 
zabierania głosu poza koleją mówców. 

. Członek rady nie może brać udziału w obra
dach i głosowaniu nad sprawami, które są związane 
z jego osobistemi interesami lub interesami jego 
krewnych i powinowatych. 

§ 15. Do zakresu działania rady szkolnej okrę
gowej należy: 

a) badanie potrzeb szkolnych i oświatowo-kul
turalnych okręgu oraz inicjatywa w sprawie 
reform w szkolnictwie; bądź to w celu przy
stosowania szkolnictwa do miejscowych wa
runków i potrzeb, bądź to w celu wprowa
dzenia zmian w organizacji szkolnictwa w ca
łem Państwie; 

b) przedstawianie Ministrowi Wyznań Religijnych 
i Oświecen ia Publicznego opi nji o admini
stracji szkolnej i stanie szkolnictwa okręgu 
oraz wynikający.ch stąd wniosków; 

. c) rozporządzanie funduszami, przyznanemi do 
dyspozycji rady przez organa samorządowe 
na cele szkolne i oświatowo-kulturalne okręgu; 

d) wydawanie opinji o projekcie budżetu okrę
gu szkolnego; 

e) wyduwanie opinji o wnioskach zakładan ia 
i zwijania państwowych szkół średnich ogól
nokształcących, żawodowych i seminarjów na
uczycielskich oraz o wnioskach koncesjono
wania i zamykan ia takichże szkół prywatnych; 

f) rozwiązywanie na wniosek kuratora rad szkol
nych powiatowych; 

g) delegowanie w poszczególnych wypadkach 
członków rady do zwiedzania szkół i instytu
cyj wychowawczych i oświatowych, podlega
jących kuratorowi; delegaci nie mają prawa 
egzaminowania młodzieży szkolnej, czynienia 
uwag na uczycielstwu i wydawania zarządzeń; 

h) inne sprawy przekazywane radzie przez usta
wy i rozporządzenia lub powierzane jej przez 
Ministra Wyznań Religijnych i Ośw iecenia Pu
blicznego lub kuratora. 

§ f6. Rada szkolna okręgowa układa regula
min swych czynności. 

§ 17. Uchwały rady szkolnej okręgowej wyko
nywa kurator przez podwładne mu organa. 

§ 18. Kurator ma prawo zLlw iesić uchwałę ra
dy szkolnej okr~gowej, jeśli przekracza ona kompe-

tencje właściwe radzie szkolnej okręgowej lub jest 
sprzeczna z obowiązują'cemi przepisami. Radzie przy
sługuje prawo odwołania się do Ministra Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego. 

§ 19. Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego przysługuje prawo rozwiązania ra
dy szkolnej okręgowej w razie, gdyby nie spełniała 
swych obowiązków, przekraczała zastrzeżoną jej kom
petencję lub gdyby działalność jej była niezgodna 
z ustawami. 

§ 20. Rozporządzenię niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: 
Dr. Dobl'ucki . 
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Rożporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych 

z dnia 21 września 1927 r. 

W sprawie obowiązkowego zgłaszania zachoro
wań na ostre zapalenie przednich rogów rdze
nia (Polyomyelitis acuta anterior - choroba 

Heine-Medina). 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia. 25 lipca 
1919 r. w przedmiocie zW ę\ lczania chorób zakażnych 
oraz innych chorób, występujących nagminnie (Dz. 
U. R. P. Nł 67, poz. 402) i § l' rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 stycznia 1924 r. 
w przedmiocie rozdziału kompetencji Ministra Zdro
wia Publicznego (Dz. U. R. P. N2 9, poz. 86) zarzą
dzam co następuje: 

§ 1. Przewidziany art. 3 ustawy z dnia 25 lip
ca 1919 r. w przedmiocie zwalczania chorób zakaź
nych oraz innych chorób, występujących nagminnie 
(Dz. U. R. P. N2 67, poz. 402) obowiązek zgłaszania 
rozciąga się na przypadki ostrego zapalenia przed- , 
nich rogów rdzenia (Polyomyelitis acuta anterior -
choroba Heine-Medina). 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia i obowiązuje w ciągu sześciu 
miesięcy od dnia ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Slaw.oj Skladlcowski . 
... 

766. 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 27 września 1927 r. 

I 

wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw 
Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu oraz Skarbu 
w sprawie odszkodowania za utratę zarobków 
asesorów i ich zastępców w sądach przemysło-

wych w Bielsku, Krakowie i Lwowie. . 
Na podstawie §§ 13 i 40 ustawy z dnia 27 listo

pada 1896 r. (Dz. u. p. austr. N2 218) . zarządza 
się co następuje: 

• 


