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Dziennik Uśtaw, Poz, 259 i 260,

Nr. 28.

--~---------------------------------

16} Art. 26 uzupełnia .się następującym u<;tępem:
"Stanowisko członka Rady Religi jnejie.st h')norowe l bezpłatne . Członkom nie mo!!ącvm pO'TlolSić
kosztów, związanych ze spełnianiem mandatu. mo~ą
być prz.ez odnośne gminy wyznaniowe zwracane koszta podróżv oraz wyplacan·e diety",
17) \Y./ art. 27 po wyrazach: "zwyclainą w1ęhzo
śc-ią glooów" kropka zamieni a się na średni·1; oraz doda je się wyrazy: "w razie równości głosów rozstrzyga

100".

Wyznań Religijnych i Ośwleceo(
Publicznego ogłosi w drodze rozporządzenia
w Dzie·nniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jedn-olity tekst rozporządzenia Prezydenta Rzeczypos-poH..
tej z dn ia 14 patdziernika 1927 r. o uponądkowaniu
staou prawnego w organizacji gmin wyznaniowych
ży dov,'.ski ch na ob$zarz.e Rzeczypospolitej Pol.skieJ
z wyj ątkiem wo iewódzl w: poznańS'kie!!o, pomor.skie~o i śląskiego (Dz. U. R P. Nr. 91 , poz. 818) wraz z załącznikiem z uwzględnieniem zmian,
wynikających
z rozpo'rządzenia niniejszego.
Art. 4. Wykonanie rozporządzenia ninleisze~o
porucza się M i n :s Łrowi Wyznań Religijnyt:h i Oświe
cenia Publicznego.
Art. 5. Rozporządzenie nini.ej-sz..e wchodzi w życie
z dniem ogbszenia.

ma

Art. 3. MinilSler

18) W an . 32 w zdaniu dnl~iem 'PO wyrazie "zezwoleni.a" dodaje .s4ę wyraz "naczeinej",
19) _4..rt. 32 uzupcJ.la .się · na.stępują<:emi u.stę
parni:
"Stowarzyszenie wyznaniowe winno po.siad.ać
i utrzymywać własny Cllil?ntarz.
.
Członek gminy wielkiej, chcący wstąpiĆ do stowarzyszenia wyznaniowego, winien o tem zawiadomić
Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki
zarząd gminy wielkiej.
Prezes Rady Ministrów i Minister Spra w \Y! oj skowych:
Stowarzyszenie wyznaniowe obow1ąznne j.e.st proJ. Piłsudski
wadzić reiestr swych czlonków i podawać go do wiaMinlster: K. Bartel
domości zarz.ądowi gminy wielkiej przynajmniej raz
Minister Spraw \V'ewnę-Łrznych: Sławo; Składkowski
W ciągu roku.
Minister Spraw Zngranicznych: August Zaleski
Członkowie stowarzyszenia wyznanio'We~o, rW'olrueni od płacenia sklaclek na rzecz f;!miny w ielkiej Minister Skarbu: G. C:zechowicz
(art 36), nie p06iada;ją ani czynne~o. ani bierne~o pTa- . Minister Sprawiedliwości: A. Meyszfowicz
wa wyoo.rczego IM'ZY wybonchorganów zarządu gmi- Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego:
ny wielkiej".
.
Dr. Dobrucki
20) Tytuł VI "Rabini" zmienia się na: "Rabini Minister Rolnictwa: K. Niezabyfcwski
i inni funkcj.on-arjooze gminni".
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski
211 Ust. 3 art. 37 otrzymuie brzmienie:
"Rabin ipodrabin winni znać język polski w 5to- Minister Komunikacji: Romacki
Minister Robót Publicznych: Moraczewski
wie i p'śmie oraz posiadać obywatelIStwo pols.kie",
Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. Jurkiewicz
22) Ust, 2 art. 41 otrzymuje brzmienie następu
Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz
jące:
"Przepisy te podlegają zatwierdzeniu naczelnej Minister Poczt i TelegrafÓ'w: Bogusław Miedziński
władzy nadzorczej".
23) Jako art. 45 wprowadza się pOlStanowienie
na.stępu ;ące :

,.Rada R eligiina ""y-daje dla fnnl.: cjonarjtlszów
wyznaniowych oraz dla pracowników administracyjnych przepi:sy doty c zące ich czynności i regulamin dyscy plinarny, jako też przepisy o ich pen.sfi, emerytu~~ i zabezpieczeniu pozo.sŁały-ch po nich wdów
1 Sierot .
. Przepi~y te podlegają zatwierdzeniu nac'z e!nej
władzy nadzorczej".
.
24) Art. 45 otrzymuje oznacz'e nie "Art. 46", a jego ust. 1 brzmienie na.s1ępujące:
"Rabin gminy, z zastrzeżeniem podziału w1elkiej
gminy na okręgi rabin ic zn-e, ma nadz 6r nad u rządz e
nia mi religi jnemi, nauczycielami rel igji w s zkó ła c h
w y znaniowych żydowskich, rze zakami rybaln ymi
i ·innymi fu n.kcjon a riuszami wyznaniowym.i w obr ębi e
swej gminy. Rabin ma wyłączne prawo u dz:el;;.nia
śl ubów i rozwo dów VI obrębie swojej f.!miny, z zastr zeżenie m praw rabinów stowarzyszeń wyznaniowych !a: t. 47)".
25) Wart. 50, oznaczonym obecnie j.ako art. 51,
skreśla się wyraz "dokonania".
26) Artvkuły 46-54 otrzymują kolejną numerację
47 - 55. Wart, 51, oznaczoIlym obecnie jako art, 52,
W ust. l zmie·n ia się cyfrę ,,47" na ,,48",

260.
Rozporządzenie

Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 7 marca 1928 r.
w sprawie zmian wprowadzonych do wykonanych
na gruncie orzeczeń o scaleniu gruntów.
Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o ·.rpoważnieniu Prezydenta Rzeczypo spolitej do wyda wania rozp o rządz~ 1
z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 443) p ostanawia m co następuje:
Art. 1, Wprowadzony na grunt na podstawie
art. 36 ustawy z dnia 3,1 lipca 1926 i. o scalaniu
gruntów (Dz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, p ó Z, 833)
projek t sca lenia nie ulega zmianom na gruncie, chocia żby treść orzeczenia. zdw:ierdzają cego ten projekt po je~o wykonaniu, uległa zmianie. w trybie
w ustawach przewidzianym, jeżeli komisja, która wydała '\r\'Ykonane orzeczenie, uzna, iż wpTuwadzenie
zmian na gruncie naruszy w s;p~ób istotny upocząd,..
kowany już usirój rolny.

;'

,
Nr. 28.
Art. 2.

Dziennik Ustaw. Poz. 2M, 261, 262 i 263.

. . ' 261.

1) Osoby, którym na skutek oznaczo-

Qvch wart. 1 zmian zostaną przyznane działki więk
s;ej wartości, pjż wedle orzeczenia wylco:1anego,
m.a.ją prawo do otrzymania wyrównani.a pien : ~żnego,
stanowiącego równowartość tego zWIększenIa.
.
2) Osoby, którym przyznano działki mniejszej
wartości, są obowiązane do uiszczenia oznaczonego
w cz. 1 wvrównan1a.
3) Wysokość oznaczone~o w cz. 1 i 2 wyrównania oraz osoby uprawnione do je~0 otrzymania
lub uiszczenia, ustala w dxodzc orzeczeń właściwa
komisja riemska.
Art. 3. ' Jeżeli oznaczone wart. 2 wyrównanie
pieniężne na rzecz jednego llczestnikascalen-ia przekracza 3% wartości gruntu pos1adanego przed scaleniem. a między właścicielem i wierzycielami hipotecznymi oraz innymi uprawnionymi rzeczowo nie
przviclzie do ugody. wówczas suma wyrównania p;ernężnego będzie złożona do depozytu sądowego.
Sad ' dokona rozdziału tej sumy stosUiąC od1Jow1edni'o przepisy rozparzą dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o ureguJow1.niu cieżaró·.v i wierzytelności, ciążących na przymusowo ~\'Ykupionych nieruchomo~clach ziem~kich (Dz.
U. R. P. z r. 1928 Nr. 3. poz. 22).
Art. 4. Osoby oznaczone w cz. 2 art. 2 ma !ą
prawo do korzystania z pomocy finansowej . Państwa.
narówni z najbardziej uprzywilejowanymi uczest!ukarni scalenia.
\
Art. 5. W przypad1<ach unormowanych w nini€iszem rozpo.-zadz€.niu, me będą , miały zastosowania sprzeczne z meu. postanowll>nia ·przepisów cz.
2 art. {) ushwy z ania 31 lipca 1923 r. o scalanill
gruntów.
Art. 6. Wykonanie rozporządzenia ni.n1eiszego porucza się Ministrowi Reform Rolnych w porazumieniu z właściwymi ministrami.
Art. 7. RozDorzadzen'ie ninieisze obowiazuie
na całym obszar~e Rzeczypospolitej z wyjątkiem
wojewódźtwa śląskiego i wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia.
.
Prezydent Rzeczypospolitej: 1. Mościcki
Prezes Rady Ministrów i Minister Spraw Wojskowych:

J.

Piłsudski

Minister: K. Bar/el
Minister Spraw Wewnętrznych: Sławo; Sk!adkowski
Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski
Minister Skarbu: G Czechowicz
Minister Sprawiedliwości: A. Meyszfowicz
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenb Publicznego:
Dr. Dobrucki'
Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski
.Minister Przemysłu i Handlu: E. KwiatkoWs6i
.Minister Komuni kacji: Romocki
Minister Robót Publicznych: Moraczewski
Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr, Jurkiewicz
Minister Reform Rolnych: Witold SIQniew?cz
Minister Poczt i Tcle~rafów: Bogusław Miedziński
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Rozporządzenie

Rady Ministrów

z dnia 2 marca 1928 r.
o rozwiązaniu s~imików powiatowych wrzesińskiego
i gniein:euskiego w wo;ewództwie DOznańskiem.
Na podstawie § 179 ordynacji powiatowej dla prowincii wschodnio i zachodnio pruskiej, Brandenburg;i, Pomorza. Śląska i Saksonji z dnia 19 marca
1881 r. (Zb. ust. pr. str. li91. rozciągniętego rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16
stycznia 1923 r, (Dz. U. R . P. Nr. 9, poz. 63) na obszar województwa poznańskiego, zarządza się c'o
nastepnje_:
§ 1. Rozwiazuie się sejmiki powiatowe: wrzesiński i gnieźnieński w województwie poznańskiem.
§ 2. Wykonanie ninicisze~o rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw VI e'.\."11ętrznych.
§ 3. Rozporządzenie nin.iejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłosze.nia.
Prc?es Rady Ministrów: J. Pilsudski
Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski

262.
Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 18 lutego 1928 r.
o połączeniu gmin wiejskich Żołynia miasto i Żoły
nia wieś w powiecie łańcuckim, województwie lwowskiem w jedną gminę o nazwie "Żołynia".
Na mo,c y art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września
1922 r. w przedmio<;ie zmia.n y granic oraz rozwiązy
wania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyiskje~o i austriackiego (Dz. U. R. P. Nr.
86, poz. 770) zarządza m co nast~puje:
.
§ 1. Gminy wiejskie Żołynia miasto i 20łynia
w1eś w powiecie łańcuckim, województwie lwowskiem łączy się w jedną gminę wiejską o nazwie Żo
łynia.

§ 2. Rozporządzenie n~n1eisze wchodzi w ży
cie z d.niem 1 kwietnia 1928 r.
Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski

263.
Rozporządzenie

Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 21 lutego 1928 r .
O

utworzeniu ~!!liny wieiskiej D7~mbronja w powiecie
kosowskim, województwie stanisławowskiem.

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia Z2 wrzeM.a
1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwią
zywania i tworzenia , gmin w1cjskich na obszarze
b zahorów rosyjskiego i austriackie~o rDz. U. R . ..,f.
Nr. 86, poz. nO) zarząd.z~. co następuje:

