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86. 

Rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej, 

z ' dnia 19 stycznia 1928 r. 

O organizacji i zakresie działania władz administracji 
ogólnej. 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i usta-, 
,wy z dnia 2 -sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezy
'denta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń 
z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 443) post,a
nawiam co następuje: 

Rozdział I. 
Postanowienia ogólne. 

'Art. 1. Utrzymuje się istniejący obecnie po
Cłział terytorjalny Państwa dla celów administracji 
ogólne; na województwa, powiaty i gminy. 

Sprawę przeprowadz:m'ia zmian w tym podziale. 
regulują osobne przepisy. ' 

Art. 2. Władzami administracji ogólnej są: 
1) woj'ewodowie, komisarz - rządu, sta~ostowie 

powiatowi i starostowie grodzcy; 
2) organa komunalne, które spełniają zadania: 

administracji ogólnej w zakresie, ustalonym przez 
rozporządzenie niniejsze oraz inne przepisy prawne. 

Art. 3. Właściwość terytorjalna władz, wy
mienionych wart. 2, obejmuje ich Okrl\g administra
cyjny, o ile rozporządzenie niniejsze nie prżewiduje 
wyjątków. _ _ 

Organa, których zakres czynności obejmuje 'dwa 
lub więcej okręgów administracyjnych, podlegają 
pod względem osobowym tej władzy administracji 
ogólnej, w której okręgu mają / swoją siedzibę urzędo
wą, pod względem służbowym zaś tym władzom, na 
których obszarach spełniają czynności urzędowe. 

Art. 4. Właściwość rzeczową i sposób działa
nia władz, wymienionych w art. 2, określąją istnie-
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jące w tej ,mierze przepisy ze zmianami, wynikające
mi z rozporządzenia niniejszego. 

Art. 5. Wojewodowie, komisarz rządu, st~ro
sŁowie powiatov.li i starostowie grodzcy działają pod 
osobistą odpowiedzialnością samodzielnie ijednooso

.. bowo, z zastrzeżeniem kolegialnego załafwi~l:nia spriaw 
sŁosownie do post2_TIowień rozporządzenia niniejszego, ' 
względnie innych przepisów prawnych. 

Ustrój organów, oznaczonych w p. 2 art. 2, 
określają obowiązujące w tej mierze przepisy ze 
zmianami, wynikającemi ' z rozporządzeriianiniej-
szego, . . 

,Art. 6. , Sprawę orzekania ' przez sądy admini
stracyjne o l€galności aktów administracyjnych ure· 
guluje osobna ustawaj do tego czasu pozostają w ffi9,'
cy ' obowiązujące przepisy prawne Ze zmianami, wy

.nikająceilli z rożporządzenia niniejszego. 

R o ,z d z i a ł II. · 

Vlojewodowie. .' 

'Art. 7. Na czele wojewÓdztwa stoi woje~oda, 
mianowany przez Prezydenta Rzeczy.pospolitejna 
,wniosek Rady Ministrów,przedsŁa'lNiony jej przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych. 

Art. 8. Wojewoda podlega pod względ~m. oso
bowym 1'4inistrowi Spraw Wewnętrznych, pocl wzglę
'dem !1łUŻbowym zaś, zależnie od rodzaju spraw, wcho
dzących w zahes jego działania, poszczególnym mi
nistrom, właśchvym ella dar..ego działu admini~tra.cji. 

~ '. Art., 9. Wojewoda jest na obszarze :woje-
wóditwa: . . 

• ~ ~y 1) prz~dstawicielem Rządu, sprawującyhizte .. 
,. :~?tytułu funkcj~, prz~kazane mu rozporządzeniem 
" mme)szem lub specJa!rue zlecone przez .E.ządj, 

. .. ~ szefem admipjstrac ji ogólnej. t ', j . . a,dmini- . 
stra~it\ora.,:" wewn~trzn~ch orafinnych dział9w 
admułWaCjl, bęzposredmo zespolonych . vye wła
dzach 'administn:.cji ogólnej (art. 27). ' . " ,,, .• J u." " 

: Stanowisko w4jewocly jako przeds! .. viicic!a Rządp,. 

Art. 10. Jako przedstawiciel Rzqdu wojet~t}da 
ma obowiązek i pravio: .. " :' 

-1) wyłącznego reprezentowania " RżądU:przy 
~roczystych ' wystąpieniach, o ile Rząd nic ' wyśle 
o$obnego delegataj . , 

2} uzgadniania ' działalnośd całej adrnihistracji 
państwowej na obszarze województwa tV myśl za" 
s.adniczej linji d;iałalności Rządu j . 

3) og6lnego nadzoru nad sprawami osoho~emi 
funkcjonarjuszów patlsŁwowych zc stanowis~a wy
mogóW! bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicz-
nego.; . 

4}, uzgadniania działalności administtaGji cy
~wilnej, jako też interesów gospodarczych, wojev/ódź
,twa, z potrzebami obrony Państwa.' . 

I 

Att. 11. Naczell1icy wszystkich władz i tlrzę
(Iów pańśiwowych, podległych betpośtednio wła
dzom centralnym, są obowiązani uzgadniać z woje
~Odą projekty sV!oichzarząclzeń natury 9g9I~ej, lub 

. 
też takich, które mają IIzczególne znaczenie dla po· 
lityki Rządu na obszarze województwa. 

W sprawach, q których mowa w ust. l, woje .. 
wodzie przysługuje również prawo występowania 
wobec właściwej władzy z inicjatywą wydania przez 
nią zarządzenia. 
. O ile w sprawach, wynikających z postanowień 
artykułu niniejszego, nie dojdzie ' do uzgodnienia po
glądów wojew'ody i naczelnika właściwej władzy, 
rozstrzyga w tym względzie właściwy minister. 
, Przepisy artykułu niniejszego nie dotyczą wy .. 
padków, w których poszczególna władza wydaje ża
rządzenie na podstawie specjalnego polecenia, otrzy
manego od właściwego ministra . . 

'Art. 12. . Wojewoda jest upni.viniony żądać wy· 
jaśnień od naczelników władz, urzędÓw i zakładów 
państwowych, położonych na obszar2;ęWQje-
wództwa. 
. . W wypadkach szczególnie waznych, gdy z·wło-. 
ka zagrażaintercsowi publicznemu, wojęwoda nlQtę. 
osobiście wejrzeć w tok spraw tych instytllGyj, z Wy
jątkiem zakłaąów naukowych i pr:i:ędsiębiorstw pań. 
stwowych. . . 

' . Art. 13. N a zaproszenie wojewody i pod jego 
przewodnictwem naczelnicy władz i urzędów pali:. 
~twowych, podlegających bczpoerednio władzom cen
tralnym,. a .niez6spolonych z administracją ogólną, od-:
bywaj a, perjodyczne z,ebrania w celu stałego uzgadnia
nia działalrroś ci wszystkich działów administraeji 
państwowej między s()bą i z fa~adniczą linją działał»!) .. 
ści Rządu. W wyjątkowych wypadkach zebrania ta:" 
Ide' mogą si~ odbywać wspólnie dla kilku woje
wództw. 

Minister Spraw WeWnętrznych w pórożUn1ienłu 
z zainteresowanymi mini s tnnni wyda regulamin tych 
zebrań. . ' ) 

. Art. ·1<1. · We wszystkićh ·aziałach administrat:ji 
pańshvowej, niezespolonych z ,administracją 0~61nąf 
wojewoda jest uprawniony uczestniczyć ' osobiści.e 
w posiedzeniach wszystkich kolegjalnych organów 
adminislrac:yjnych(ri'tdj komisyj . i t. d.), dziatająeyeh 
na obszarzewojcw'ództwa, zabierać głos poza zw:y" 
kłą koleją' mówców, a tuk~e objąć przewodnictwo 
obr~d. ' . " 

, o ile wojewoda przewodniczy, wchodzi cnw~ 
wszystkie, . prawa i obÓ'Wiązki przewodniczącego, 
przewidziane w przepisach . o ustroju tych organów 
ko!egjalnych. . , . . , 

Rada Ministr6w jest upraWniona. W drodze roz" 
porządzenia wydawać W razie potrzeby przepisy ma .. 
jące na celu dostosowanie postanowień dotychczas 
obowiązujących do przepisów artykułu ninieJszego. 

Przepisy artyRułu ' niniejszego nie dotyc:l!\ 
'!' :ładnym razie podatkowych komisyj ś~acunkowydi 
1 odwoła'hczych organów zahezpieczema na wyP!!
de~ bez:-obocia, organów ubezpieczeń społecznych' 
(art. 27) oraz komisyj rozjemczych, powoływanych 
wz~targach o pracę) płacę. ' 

' . Art. 15. Przyi!ide do służby państwowej os6b; ; 
podlegających przepisom o . państwowej słutbie cy- ' 
wilnejj wymaga uprz.eclniego zasięgnięcia óp'injiwla~ 
ściwego wojev(Ody~ " '- . . . 
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o ile chodzi C) in1ł~ osoby, opinja właściwego 
wojewody winna być żasięgana przed uzyskaniem 
charakteru funkcjonarjuszastałego. 

· . Ar! .. 16~ We w.~zY.l!U~ich . dzi~łach ~dministracji 
'państwowe j wyznaczanie hmkcjonarju§zów . na sta
powiska sam-Oi&tne lub kierownicze, z wyjątkiem 
fuukcjoU;lrjuszów władz cęntraInych, wyIl1ilga upr~ę
d~~g-O ;zasięgnięcia opinji właściwego wojewody. 
, O ile . wy;mączenię pie nąlęiy do konwętencji 
władzy naczelnej, może być w mzię ujeitmej opinji 
wojewody. dokonalW dopiero na sky.te~ dęcyzji wlą.", 
śc~wego ministra. . ' . 

Art. 17. Vi 'Wypadkąch, przewidzianych 
w , ~rt. .15 i 16, wła$qiwYlTI do . wyrażep.ią opinji jest 
wojewoda tego wQjęVlódżtwa, w ktprego obrębie ma 
być obsadzone stanowisko. . 

Art. 18. Każda władza państwowa jest obo
wi'ą;zana bezzwłocznie rozpatrzeć skierowany do niej 

. wnio~ek właściw~go wojewody o usunięcie lub prze
nIesienie podległegq tej władzy funkcjonariusza peł
niącego funkcje na terenie województwa. 

O ile odnośna władza uzna wniosek za nieu
z~sadniony, winna przedło:tY~sprawę do decyzji wła,.. 
ściwemu .ministrowi. . · - .~ ' . ' 

· . ' Art. 19. Odznaczenia (ordery, krzyże, meda
l~), z wyjątkiem orderów i odznaczeń za ~asługi woj. 
sk'Owe oraz odznaczeń funkcjonarjuszów władz ' cen
tralr~ych, mogą być nadawane jedynie po uprzedniem 
zasięgnięciu opinji właściwego wojewody. . 

I) . Art. ·20. Rada Ministrów może w drodze 
uchwały upoważniać wszystkich lub poszczególnych 
wojewodów, na, czas określony lub do odwołania, do 
ządania wstrzym(!l1ia całkowitego lub częściowego 
wykonal"Ja: . 

1) zarządzeń władz centralnych, które woje
woda uwab za sprzeczne z równoczesnemi zar'z3,
dżeniami innej władzycentralncJ, albo też za nleko
rzy-stne .. dla Państwa wobec . zmiany stanu faktyczne
go.w zuządzcruu nieuVlzględnionej; . 
, ·2) zarządzeń władz i urzędów pań~twowych na 
ebsz~.!'ze wojewódzLwa, kt6r~ .wojewoda uwe.ta za 
wyraźnie sprzecżne ż za:sadami, wytkrtiętemi p:;-zcz 
władze centralne, Q!bo za niedopuszczalne 'z innyc!t 
powodów, wymictlionychw p. 1 artykułu niniejszego. 
.' ~.' W razie nieuzgoQnienia poglądów ;niędży woje~ 
wodą , a wł?-śtiwym r:llczelnikiem władzy, rozstrzyga 
.w tym względ!de właściwy mirtisttr. . 

. /' 

· Art. 21. Uprawnienia wojewody; prżewidzicme 
'y!. .art. 11, 12, 14, 15, 16, 18 i 20, nie od!loszą się do 
il~inisti'acji wojskowej, • . 

, W zebraniach, przewidzianych wart. 13, do
\y'ódcy okręstów korpusów mogą brać udział za ' ze
zW9leniem Ministra Spraw Wojilwwych. 

', ' , Art. 22. Up:-awnienia ~ojewody, przew·idziane 
w' art. 11, 12, 14, 1$, 16, 18- 1 20, nIe odnośtą się do 
sędziów oraz wszystkich fUnkcjonarjuszów wymiaru 
sprawiedliwości i więziennidwa. 

~ . \VI zebraniach, przttddzfanych wart. ' 13, biorą 
ud~iał p:żc~::; ~av{ic.iele , pro~u_t_at_u~y, pr.ez.esl . s~d6w 
żas mogą btac uclzlał za zezwolefuem MmH;tra Sprtl.
~·ldliwośd. ' . . 

'Art. 23. W dziaI'e administracji oświecenia pu~ 
blicznego uprawniepja, przysługujące wojewodzie 
'Y myśl art. 12 i 20, nie dotyczą spraw o charakterze 

. ściśle naukowym i dydaktyczno-pedagogicznym. . 
W dziale kolejnictwa uprawnienia, przysługują

ce wojewodzie w rhyśl art. 1 i, 12 i 20 nie dotyczą 
spraw technicznych i bezpieczeilstwa ruchu kple~o-
wego• . " , ': . 

~rt. 24. W stosunku do spraw wOJskowych . 
(art. 10 p. 4) wojewoda, niezależnie od obowiązków, 
ciążących na administracfi spraw wewnętrznych 
w zakresie uzupełnienia i zaopatrzenia armji, jako tet' 
spraw współdziałania siły zbrojnej z władzą cywilną 
dla uśmierzania rozruchów lub przymusowego wy-
konywania przepisów prawnych: . . . ' . ' 

1) czu'wa nad należytem uwzględnieniem . lnte
res6w obrony Państwa przez wszystkie działy admi
nistracji; , 

2) inicjuje i kieruje współdziałaniem czynni
~ów społecznych w akcji przygotowania obrony P~
stwa, przysposobienia wojskowego oraz opieki nad 
żołnierzem; . ' 

, 3) czuwa w porozumieniu z właściwemi wła
dzami wojskowemi nad należytem uwzględnieniem 
przez dowództwa i zarządy wojskowe interesów. go,. 
spodarczych województwa i jego mieszkańców, 

Art. 25. Na wypadek częściowej lub całko,wi
tej mobili:zacji, albo w innych wypadkach, w kt6-
rych ze względu na interes Państwa Rada Ministrów 
uzna to za · konieczne, VI szczególności na wypadek 
ogłoszenia stanu wyjątkowc!!o , wojewoda od dnia:, 
wskazanego uchwałą Rady Ministrów, obejmuje na
czelne kierownictwo całej administracji państwQwej 
na obszarze województwa, z wyjątkiem adm:iniśtrl1cji 
wojskowej oraz administracji wymiaru sprawiedliwo': 
ści, komunikacji i pocz't i telegrafów. ' ' . . 

. ,?, ~ym c~arak~erz2 , sprayiujc?n .czXrino~d 
ZWlerZCnnl1~a wsZy\stklch wfadz, urzędow 1 organow 
państwowych oraz jest służbowym przełóżonymich 
funkcjonarjuszów za po§rednictwem naczelników 
tych vlładz i urzędów, . ' ; i ,'! , t '"', . (~ 

~t1.26. We wszystkich sprawach, wynika-
jących ze stanowiska wojewody. jakó ~tzedstawicie
la Rządu (art. 10 -25), Głl1zy wOJewodz:e pravl'o beZ
pośredniego porozumiewania się ze wszystkleml wła
dzami, zarówno centralnemi jak lokalnemi , w szcze
gólności prawo bezpośredniego przedkładania spo
strzeŻCll i. wniosków właściwym minisho:n. . 

Uprawnienia wojewody, wynikające z arL 10 -
26, są uprawnieniami, ściśle przywiązanemi do sta':' 
nowiska, i przysłtfgują wyłącznie woje\V'odzie lub 
urzędnikowi, który pełni funkcje wojewody. 

Ilekroó wojewoda na podstawie przepisów foz
porządzenia niniejszego wkracza w dziedzinę spraw, 
nie należących do zakresu administracji ogólnej, nie 
przysługuje m'u prawo wydawania orzeCZeń i zarzą~ 
dzeńj .WyjąW5zy wypadki; w których przepisy praw~ 
ne wyraźnie inaczej stanowią. 

S~a~owisko woj.ewody jako szefa adnunisłrncji ogólne;. 

r' ; Art. 27. ])0 zakte:u działania wojewody ja1~ ó 
szefa administracji ogólnej nJ.lcżą wszystkie sprawy':· 

" 
, . 

" 
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1) , administracji spraw ' wewnętrznych, t. j. 
administracji z zakresu działania, bezpośrednio pod
ległego Ministrowi Spraw Wewnętrznych: . 

2) administracji przemysłu i handlu, z .,wyjąt~ 
kiem spraw, przekazanych administracji górniczej, 
urzędom probierczym -i służbie legalizacji narzędzi 
mi~rniczych oraz tej administracji spraw · morskich, 
która ' w chwili wejścia w życie rozporządzenia ni
niejszego nie wchodzi w zakres działania woje.wody; 

3) administracji rolnictwa, z wyjątkiem admini
stracji lasów państwowych, państwowych zaldadów 
chowu koni, szkolnictwa rolnego ileśnegoi państwo
wych instytutów i zakładów badawc~o-naukowych 
oraz innych spraw, które stosownie do obowiązują
cych przepisów wojewodzie nie podlega:ją; 

. 4) administracji opieki społecznej ' i' pośrednic-
twa pracy; ' ,: 

. 5) .administracji robót publicznych, 'z wyjątkiem 
spraw, przekazanych dyrekcjom dróg wOdnych: ' Dla 
wykonywania specjalnych robót i ich . admi:ą.istracji 
Minister Robót Publicznych w porozumieniu z Mini
s,trem Spraw Wewnętr,znych może tworzyć organa 
techniczno~blldowlane" niezespolone z władzami 
administracji ogólnej; . 
. 6). administracji spraw wyznl;l.niowych oraz 

spraw sztuki i kultury (ochrona zabytków i t. d.). 
Stosunek . wojewody do spraw, ube2;pięcze~ spo-

łecznych regulują osobne przepisy. 

, Art. 28. Sprawy, wymienione wart. 27, 'woje
wodazałatwia przy pomocy urzędu wojew'ódzkiego, 
władz administracji ogólnej (art. 2) oraz innych władz, 
Urzędów i organów, podległych 'na obszarze 'woje-
wództwa wojewodzie. . 

Art. 29. W zakresi'e spraw administracji ogól
nej, wymienionych wart. 27, wojewoda jest: '. 

1) odpąwiedzialnym wykonawcą zleceń 'wła-
'ś,ciwych ministrów; , 

. 2) służbowym zwierzchnikiem ' odnośnych 
władz, urzędów i organów .oraz przełożonych 'funk
cjonarjuszów tych władz, urzędów i organów; 

3) organem zarządzającym, orzekającym, roz-
strzygającym i stawiającym wnioski; .' 

4) przewodniczącym wszystkich organów kole
gjalnych ~rad, komisyj i t. d.), powołanychprzezobo
wiązujące przepisy do współdziałania w powyższych 
działach administracji państwowej. . 

'Art. 30. Wojewoda mianuje, . przetlosi na inne 
miejsce służbowe, zwalnia oraz przęnos,i w stan sp 0-

. czyn~u w ramach obowiązujących przePisów w§z:yst
kich podległych mu funkcjonarjuszów do VIII stopnia 
służbowego włącznie. ' 

. Art. 31. Wojewoda spełnia swoje żadaIiia j'ako 
szef administracji -ogólnej przez: 

1) udzielanie wskazówek i poleceń -władzom ad
ministracji ogólnej oraz innym władzom i urzędom, 
jemu podległym; . 
, 2) rozstrzyganie odwołań od · orz~zeń i zarzą-
dzeń wladz powiatowych, miejskich i gm:innych oraz 
innych władz i urzędów, wojewodzie , podległych, 
w ramach przepisów prawnych regulujących właści
wość i tok instancji w postępowaniu_ adminis!ra-
cyjnemi . 

3) wydawani~ orzeczeń i zarządzeń w I i~stan'" 
cji w wypadkach, przewidzia;tych pr~ez przepi~y 
:prawnej , ,c 

, 4) wykonywani~ nadzoru 'nad -dzia~alnos .. c1ą 
władz administracji _ ogólnej praz innych włątJ,z 
i urzędów, wojewodzie podległych. ' , .' . 

. Decyzje tych władz i urzędów wojewoda mote 
uchylać z urzędu lub zmieniać w drodze ' nad.żoru w: 
wypadkach, prZewidzianych przez ' przepisyprą.wrl~, 
albo ze względu na interes dobra ,publicznegoi " ',~ 

5) przez wydawanie powszechnie obowiązuj~
cych rozporządzeń (art. 108 - 113), ' 

Art. 32. Zas,tępcą wojewodyj~st wicewojewod~. 
Wicewojewodą jest jeden z urzędników ur:zęęl.l 

wojewódzkiego z działu administracji spraw We
wnętrznych, wyznaczony przez Ministra Spraw We-
wnętrznych. ·' ' " 

WiccwojewodaZ'astęplije wojewodę w ' zakresie, 
przeż wojewodę wyznaczonym. " ' ' .:. ' 

Jeżeli wojewoda nie może pełni'ć obowiązków 
sł1.1żbowy~h, zakres za~tępstwa ' rozciąga się , 'da 
wszystkie czynności, spełniane przez wojewodę. ", 

Urząd wojewódzki. 

Art. 33. . W szys,cy f1.1nkcjona1;'jusze w urzędzie 
wojewódzkim oraż we władzach i urzędach państwo
wych, podległych wojewodzie, są nil etacie Minister
stwa SpTaiW Wewnękz1;lych, (Z wyjątkiem funkcjonfl}:'
juszów fachowych, pozostających na ,etatach in~yc,h 
ministerstw, a przydzielonych . dozałat~'1iania spra.w 
wymag'ających zawodowej, wiedzy facho,wej. '.f 

Art. 34. Funkcjo.narjuszam~ 'fachowymi w · ig-
zumieniu art. 33 są funkcjonarjusze piastujący tak;e 
stanowiska służbowe, których zajmowanie zależy od 
wykazania 'się specjalnem teoretycznem wykształce
niem fachowem z wyłączeniem wykształcenia ,praw
niczego, o ile 'rozporządzenie niniejsze: 'nie stanowi 
wyjątków (arb:.119). /., ,. 

. Art. 35. Wewnętrzna organizacja urzędów.wo
jewód'zkich opiera się pa następujących zasadach: ', 

1) urzędy woje,~6dzkie dzielą 'się . na niezbędną 
ilość wydziałów; . ' , 

2) wydziały 'dzielą się w razie koniecznej ;'po
trzeby na' oddziały i 

3) w poszczególnych wydziałach łączy się 
w miarę możnośd sprawy jednorodne pod względem 
prawnym względnie faktycznyni;, , 

4) w jednym wydzialepqd kierownictwem wi
cewojewody łączy się sprąwy dotyczące organizacji 
administracji wojewódzkiej, a VI szczególności: spt'a
wy osobowe, budzetbwe, , gospodarcze, . inspekcyjne 
i nadzoru nad tokiem ?rzędbw.ania, .ia~o też spra~, 
wynikające ze staI).owlska WOjewody Jako przedsta-
wiciela' Rząduf _ ' '. 

5) sprawy o , pi':zeważając.ym ~harakterze l~· 
chnicznym , i tedmiczno-administracyjI1-ym z działu, 
podległego Ministrowi Robót Publicznych ~art. 27 
p. 5), będą . załątwiane w o!?obny~ wydziale o na,zwJe 
.,Dyrekcja Robót Publicznych". Sprawy budżetowo
rachunkowe tego wydżiałą , będą , załatwianew o$o-b
nym referacie ogólnego oddziału rachunkowego; . 



Nr. 11. Dziennik Ustaw. Poz. 86. 159 
, 

6} zakres czynności poszczególnych wydziałów 
i ' oddziałów oraz zakres odpowiedzialności funkcjo
narjusżów poszczególnych kategoryj i stanowisk za
równo kierowniczych jak podwładnych, ze szczegól
hein u'względnieniemftinkcjonarjuszów fachowych 
'la:rt.34 i 119), będzie szczegółowo ustalony w sposób, 
określony w artykule następnym. 

;." Art. 36. W r~ma~hzasad, ustalonych ,';" art. 35, 
,Minister Spraw Wewnętrznycąwydaje W. porozumie
niu z zainteresowanymi ministrami przepisy dotyczą
ce, organizacji urzędów wojewódzkich i trybu zała-
twiania spraw w tych urzędach. I ' 

Na podstawie tych przepisów każdy wojewoda 
ustala statut organizacyjny i szczegółowy podział 
c2:ynności urzędu wojewódzkiego i ogłasza w "Dzien
niku W ojew6dzkim'''. ' 

Art. 37. Wł~ściwi mi~'istrowie mogą prze pro
,wadzać przez swoiph delegatów lustrację czynności 
fu:r;tkcjonarjus.zów, pozostaj~cyc~ na ich e~acie, jako 
~ęz w zakresIe ~mraw swe~o dZIału lustraCję czynno
ści 'poszczególnych, wydziałów i oddżiałów urzędu 
wojewódz~iego oraz władz i urzędów" wojewodzie 
podległych. . 

O rozpoczęciu lustracji i jej wyniku delegat za
wiadamia wojewodę. 

Art. 38. Wojewoda wydaje pismo urzędowe: 
' ,jDziennik Wojewódzki". ' 

.. Rozporządzenia, obwieszczenia ' i inne akty 
władz adminisiracjiogólnej, oraz innych władz i urzę

:d'6'wpańst\'1owych, z wyjątkiem centralnych, które 
'w myśl obowiązującychprżepisów mają być podawa
ne do wiadomości publicznej na ob~zarze wojewódz
twa, mają być ogłaszane w "Dzienniku Wojewódz
~imlJ, o ile rozporządzenie niniejsze nie przewiduje 

~'Wyjątków (att. 122)': ' " 
, . Moc obowiązująca powyższych aktów, o ile jest 
zależna od ich ogłoszenia, rozpoczyna się w termi
nie w aktach tych podanym, ~ w braku oznaczenia 
,nt'kiego terminu, ~ po upływie 14 dni od dnia . wyda
nia odnośnego numeru "Dziennika \Vojewódzkiego". 

, . Art. 39. Rada Mihistrów ustali, które władze, 
urzędy i organa państwowe oraz samorządowe będą 
opowią~ane prenumerować "Dziennik , Wojewódzki", 
. ,;Dziennik Wojewódzki" może prenumerować 
~!lkże każdy inny urzą~ oraz Qsoby fizyczne i prawne. 

W ojewód~kie organa kolegjalne. , 
, , Art. 40. , Do współdziałania z wojewodą w wy

konywimiu zada.ń administracji ogólnej w , zakresie, 
ustalonym przez przepisy prawne, powołuje się czyn
nik .. obywatelski, reprez"entowany przez organa sa-
fnorządu wojewódz:kieg? , . 

A.rt. 41. Do czasu zorganizowania samorządu . 
. 'wojewódzkiego na zasadach, ustalonych Konstytucją, 

''tworzy się przy wojewodzie radę , wojewódzką i wy
'dział -wojewódzki, ' które współdziałają z wojewodą 
VI wykonywaniu jego zadań VI zakresie administracji 
'ogólnej, stosown~ie ' do postanowień rozporządzenia ni
niejszego i innych pr.zepisów-prawnych. 

Art. 42. Rada wojewódzka składa się z dłon
k6w, wybranych przez · sejmiki powiatowe i rady 
miejskie miast, wydzielonych z powiatowych I związ
ków komunalnych pod względem administracji samo
rządowej;- na obszarze województwa, po, jednym przez 
każdysejmtk, względnie radę miejską. , ' 

" iW skład rady wojewódzkiej może wejść każdy 
mieszkaniec odnośnego powiatu względnie miasta, 
który może być członkiem rady · gminnej wzgłędnie 
miejskiej, z'. wyjątkiem " czynnych funkcjonarjllpzów 
_ administracyjnych państwowych oraz samorzą-
dowych. ' .. 

Powyższe ograniczęnie nie odnosi się do, funk
cjonarjuszówpaństwowej administracji centralnej. 

Art. " 43. Mandat r::złonka rady wojewódzkiej 
trwa tak . długo, jak długo trwa kadencja organu, któ
ry dokonał wyboru. 

Na miejsce, opróżnIone W. czasietrWlania ka
dencji, dokonywa się wyboru uzupełniającego. 

Art. 44. Posiedzenia rady wojewódzkiej od
bywają się przynajmniej raz na rok. 

W ójewoda zwołuje posiedzenia rady i sprawuje 
przewodnictwo. ' . 

Zastępcą przewodniczące-go jest wicewojewoda. 
. Na zaproszeąie, względnie za zgodą wojewody, 

mogą brać udział w obradach bez prawa głosowania 
przedstawiciele władz, podległych bezpośrednio wła
dzom centralnym, a niezespoloJlych · z administracją 
ogólną, jako też urzędnicy, podlegli wojewodzie. 

,Do prawomocności uchwał rady niezbędna jest 
obecność przewodniczącego i połowy ogólnej liczby 
członków radYi uchwały zapadają większością głosów 
obecnych członków radYi przewodniczący niE! głosuje. 

. Art. 4S. Przynajmniej raz na rok wojewoda 
obowiązany ' jest na posiedzeniu rady przedstawić 
sprawozdanie o ogólnym stanie województwa, działal
ności administracji państwowej na obszarze woje
wództwa w ciągu ostatniego roku i ważniejszych za
mierzeniach na przyszłość, tudzież wysłuchać opinji 
rady co do ogólnych potrzeb województwa oraz pro
jekt6w, zarQwno przedłożonych radzie przez wojewo
dę, jak i zgłoszonych przez członków rady. 

Art. 46. Rada wojewódzka jest organem 0Rin
jodawczym. 

Rada wojewódzka opinjuje na żądanie wojewo
dy w sprawach natury ogólnej, należących do kompe
tencji wojewody, a dotyczących ludności całego woje-
wództwa lub poszczególnych jej grup. . 
. . Dla opracowania opinji i projektów w po~zcze- ' 
gółnychsprawac'h rada może wybierać specjalne ko-
'misji.' . . 

O ile sprawa jest pilna albo mniejszej wagi, wo
jewoda może zamiast opinji rady zasię~nąć opinji wy-
działu wojewódzki~go. " .' . 

, Art.47. Wypadki, w których rada wojewódz:ka 
współdziała z . głosem stanowczym, określają prze-
pisy prawne. ' , 

." Spr,awy, w których rada wojewódzka współdzia
ła z głosem stanowczym, wojewoda może przekazać 
wyd~iałowi wojewódzkiemu, jeżeli zwłoka, związana 
ze '·zwołaniem · rady, za~raża interesowi publicznemu, 
lub jeżeli posiedzeni~ rady, na którego porządku 

• 
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(ll;;ieunym. PQfitaw~on9 dgną spr~wę, nię q~złO" do 
skutku ~ br~lm kompletu c;?:łgnl{ów, ąlb9 wre~zGię, 
ję~H radą mim9 'W~~w~nJą, 9;mtq~?nęj ij.~hwfl.ły me 
PQW~łf(łp" 

A.ft. 48. NU, skład wyqzi~ł'u woję-wó4~khH%O 
~'icho::lzą: ' 

1) wojewoda względ!1ie wicąwojęwodą jako 
Pfzewodn.iGzący; . ' 

' 2) dwaj inni urzędnicy państwowi, z któryeh ił';' 
idnego wy~na.(,lza ł odwołuJe Minister Spraw We~ 
wnęŁrznych, drugiego Zs.ś p6wołuje się według zasąd, 
określonych wart. 51 i 121 ust. 3: . . 
. ~ 3) trzej członkowię, wybrani przezrad~ woje-

,.wó'dzką w głosowaniu stoliunkowaITl z pośród m.i~~ 
s"kallCQW województwa, posiadających bierne prawo 
wyborc~ę dQ rady woiewód~ki~i (art. 421 ~ , . 

Oprócz trzech członków,rada wolęwód~ka wy
bi~ra w' oddą:ęlnem gł()~OIWaruu trzech ząsłępców. 
Każdy <;:złonek wydziału z wyboru ma SVlęgo 'zAstęp
cę, którego wyznacza się według stosunku otrzyma.-
!ly~h głoiÓw. i , .' ', . ., ,_. 

, Art. 49, , Wyhrani członkowie wyd~iału woje
wódzkiego pełnią swoje funkcje przez ' przeciąg lat 
<::iterech, w~~lędnie a~ do czasu dokoJlarua pn:ęz radq 
wojewódzką wyboru następców. . 

,Gdy mandat c:donka. wyd~iału wygaśnie :l in-. 
nyen' powodów, aniieIi fQzwiązanię wydziału lub 
upływ kadencji, miejsce jego W wydzia.le zajml;l;e za-
s~ępca. ,. j • . ,c 'ol:4i'''''''''' ..... ,;r.' ,'~~: ... ,: ,. . .1. 

J\,f. 50. 'Jetaii wSkuteli nowych wyborów do 
sejmików powiało'W'Ych, wz.ględnie 'rad miejskich. 
skład r!ldy wojewódzkiej zmieni się więcej niż w po
łowie (art. 42), wojewoda zarządzi nowe l wybory 
członków wydziału wojewódzkiego i . ich zastę:pców 
przez radę wojęwódzką przed upływem c~terolecia. 

Il~., v.~rt. 51. Ilekroć wydział wojew6d~ki jest po
wołany do zatwierdzania uchwał zwiąd!ów ko~unal .. 
;nych lart. 55 p.l) W sprawach. finansowych, które 
według dotychczasowych przeP1SÓW prawnych za
twierdzał wojewoda w porozumieniu ;l prezesem i~by 
skarbowej, wchodzi jako drugi urzędnik w wyd~iaJe 
wojewódzkim (art. 48 p. 2) prezes izby skarbowej lub 
inny urzędnik administracji skarbowej, · prze:z; niego 
wYznaczony.' . 

Ilekroć wy'dział wojewódzki jest pow.6łany do 
rozstriygania lub opiniowania spraw, wchodzących 
w zakres administracji zdrowia publicznego lub in .. 
nych działów administracji, wymięnionych wart. 27, 

, a w urzędzie wojewódzkim są dła: tych dzia
łów administracji zorganizowane osobne wydziały, 
oddziały lub przydzieleni specjalni referenci fa~ 
chowi, wówczas jako drugiego urzędnika w wyc1zia
le wojewódzkim (art. 48 p. 2) , powołuje wojewoda 
kierownika właściwego wydziału lub oddziału, 
względnie referenta fachowego. . 
. Gdy nie zachodzi żaden z wypadków, przewi
azianych w poprzednich ustępach, ani wypadek, prze
widziany wart. 121 ust. 3, miejsce drugiego członka. 
według art. 48 p. 2 zajmuje drugi urzędnik z działu 
spraw wewnętrznych, wyznaczony przez wojewodę. 

. 'Art. 52. Posiedzenia wydziału wojewódzkiego 
zwołuje ~ojewoda w miarę potrzeby. . . ' 

",r, , . ,:."~ 't'".\.l "" .. 1 
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! . Nr. ił; 

Do prllV{9ffiQGV'Qąci llchWil-ł wy;:nagaml- jęłlt ob.ec- . 
nc'~ć p1.'Zęwodn\c~i\cc~q lllb j ę29 zą.~t~p<;;y i · q} ~~i
nmifOj ~ ęl;łqn~óW', ~ ,w §;:;qe~ó!119śd jęqncgo. z l1r~ęd
nU~9w, wym,i~phłl.}yęh VI ,p, ~ irt, ~8, or~z ję:j~<c~p 
ę:z;łQn~~ ~ PQśr(;~ wymięl1iOnych W p . .3 art, 4S. " . , :~, 

'UGhwąfv ~ę.pc:tdaj<\ w~ęl~ą?Q$cią głQ~6w ob~q
nych członk6w wyQ;?;kłu.; 'li{ r~zi"" rówtlPśj:j gł9~.ÓW 
rozstrzyg(l. to ' zdanie, za którem głosował pfze.WQ~ 
dnic~ilqy. . .. : _..:: . 

'A4't" 53,. Jęi;~H wydzbfwojęw6dzkrmap~~ 
w;;;iOi,ć UQhWłlh; W j~4nęi , 1.e IIpr~W, wYJll,ięl1jplwe}( 
wart. f?5, a dotycząc,ą ~wi~zkukom.u.nalne~O, do, któ,-: 
TęgO or!ła.n,ów nAldy c~łpne~ wycł~ia~~fwojewó~~~~e
~o, wtedy ~~ło1J.el-, ten nH~ , blęr;;lę: udi~al" w 9bn~dQ.cl1 
t gło/iPwamq. . .. . .. . " 

Gdyby z powodu, okrcśloqcKO w u~t. 1, nie byłQ 
przepis~mę~o 'lwmplchJ, . woję\',daw miejsce wylą7 
CZQl.1egQ c:donkęt ' wyd.2:iału powoła jego zastępcę. ,: . 

AnalQgie~nie postąpi woj~wod/l, gdy w 8prawh~ 
jest bezpośrednio i osobi$cie zruntel',eaowany Qzłonek' 
wyd.dału lub le~o kręwtly.,lbo powinowaty do CZW~fI';' 
tego stopnia wf'Cllnię, a. .w . w~padku, pr~ewidzia.nyni 
wart. 55 p.3,. 'Jeżeli członek wydziału brał udzłał 
w wydąw~iu ~askarżonej decyzji jako członęk kqle.
gjum powiatowego. 

:Art. 54. . Wydział wojewódiki ma głosdoraaczy 
;we wszystkich sprawach, które w.ojewoda Wydziałowi 
do ~aopin;owiilnia pnekąśę. 

~,t. 55. Wydział wpję~ódzki współdii~ł~ 
~ głosem stano,wczym "tosownie do po~tą.n()wień raz,. 
por;i!;ądz~nia niniejszego względnie innych przepisów 
prawnych, a w sz;czególnoś·ci. Wiprawach, dotyceit' 
eyeh: ' 

1} ?aŁwierdzania uchwał organów s4morządó
Wych, pQwiatowYQh,miejsld:eh i aminnych w ·. ta~im 
~akresie, w jakim prawo to przysłughvało według do';' 
tychc~uowych pr~epi$ÓW wojęwQd~ie samemu lub 
wojęwodzie w poroz:u:mieniu z; prezesem izby ,5kar~ 
bowej; . . '. 

2) il'OlZlSotrzygain1:a W tolfu . instancyj ódwołań Q:& 
orzeczeń i zarządzeń organów powiatowych 7;wi~z-~ 
k6w ,kom,unaJnych i miast, wydzielonych z powia.tu' 
pod względem administracji samob:ądówej, o ile we~ 
dług dotychczasowych pn;episów rozątrzyganią ' t~:'\ . 
kiCh odwołań służy wojewodzie i ' . ' . 

3} rozstrzygania odwołań w toku insta.ncyjóć[ 
orz.eczeń i zarządzeń, które w Qj~szej instancji . zosta .. 
ły lub powinny były być wydane przy udziale kole", 
gjum, o ile według obowiązujących ,przepisów takie 
odwołanie jest dopusz~zalne i I . . 

4) sprawowania nadzoru mld samorządem' p(,:)\4 
wiat6w, miast, wydzielonych ze związku powiatowe:J 
go pod względem administracji : samorządowej, oraz 
gmin miejskich i wiejskich w takirit 7;akresie, w jakim 
według dotychczasowych przepisów nadzór ten ńa; .. 
leiał do wyłącznej kompetencji wo,jewody, z wyłącze .. 
niem bieiących czynnosci nad~orczych o charakt~rze; . 
przygotoWawczym, ogólnych zariądzeń ' instrukcyj- . 
Dych, oraz stosowania ~rodków przymusowych o cha~ 
rakterze PQ.r?ądkowymi . , 

5) or~ekania we wszystkich sprawach, kt6re; 
Y(, Plyśl dotychc,asowYch przepisów są lub. mogą bYQ -
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pfZ",ką.za.ne dęcy~ji WQi~r:ody VI ;;:i.stąp~twię on~~nów 
~amo.·z",qU wQj~wódzlde.Qp; ' , ' 

, 6) oFz;~kąni.ri W~ w~zy~tk~~b ~praw;u;ł;t, Ul SIrZe
:lonych Pf;ZQ~ l1siawy i mj;pon~ą4~enia wyra~nie wy-
działowI wojewódzkiemu; , 
: , 7) ()kre~lani4 6PQ~Qbi1. w-ik.onywania ud:iwał ra
dy wo;ęw6dzld~j W ~prawach, W ~tqry,h Q~a., W~l{Qł-
'(!ziała 2; głoltęm ,$tlmQWc~ya11. " . 

Wydzi~łowi wPjęw9q~kjęmu nię ~~uiy jędn.ąk 
'głos sJanowczy w spraw~cb r(}~wiłl;~YWiłnia i wybo
r(iw ()ł'ga~óYi. ,z, ~i,zkQ~ .~omu~l~yi;b, .z.~lwięl'dz2.nia 
,W ,ur~ędzl~, Z.liWlęi~ama l fł~łĄdama h uri:4łdu PO$~c~ę
gólnych członków orgartOw zWIązków ,kqr.:1l.Jnalny,::h 
pra~ n,aJd.wania llą tych cZ!qj1!<ów kar porządkowych 
i .dYic;yplhiamydl. W ojl?woda, o ile dĘcyz;a w wymi~
;oi(inycb ~prawac;b n~h~~y wogóle 90 jego ~Qmp~fę!}cjj, 
winien przed wydaniem de'<;:y~ji ' ,zasiQgnąć opinii wy- , 
uzUl!1,1 wojęwócłzkiego, ' ptf.:yczem prząpl~y ust. 1 
art. 57 i ujt.3 I1rt 63 znajdują: ,~il:otolłowanię, . 

" Ań. 56. Z chwilą zorgani~owania'Vv'y.d.zjGttu wo
jewódzkiego ustaje wspomniany w p. 1 art. 55 ob 0-

wh~~ek wojewody porozUłiliewania się z prezesem 
izby skąrbowe;,z wyjątki~m wypadku, przęwid;lia-
nego wart. 57. " ",' " . " 

, Ilękroć wydział wojewódzki współdżiała w za
twierdzaniu uchwał organów samorządowych w spra
~1ę • wysokości daniu " komunalnych, wolno' prezesowi 
izby skarboweJ, ' względnie wyznaczonemll przezeń 
urzędnikowi administracji skarbowej (art. 51 ust. 1), 
z.głosić na odnośnem posiedzeniu wydziału wojewódz
kiegD, na ręce przewodnicząceio sprzeCiw przeciw
ko uch, wałę wydziału, która"zdaniem jego j,est sprzęcz
lla z interesem Skąrbu Państwa. :Sprzeciw wslrzy-
mujewykonanie uchwały. . , 

Sprzęciw rozstrzyga Minister Spraw W.' e'\'mętrz
JlYi;h w P<>Tozuroieniq z Milli~trem Sk~rb4/ 

Art. 57~ Jeżeli z jakie~okolwiek bądźpDwocłu 
wy&iał wojewódzki jest niezor~anizowa:ny, albo po
$iedzenie wydziału nie dojdzie do skutku ~ braku 
pr:z:episaneg() łtompletu członków, a zwłoka zagrafa 
intet"esowi publicznemu, albojeźeH wydział mimo we
zwania nie poweźmie ostatecźnej uchwały, wojewoda 
wydaje decyzję samod~e(nie bez udziału wydżiału 
~ojew6dzkiego. " ' 
, Przy zatwierdzaniu uchwał związków komunal
!1ych w sprawie wysQkości danin woje\voda winien 
się jednak porozumieć z prezesem izby , skarbowej. 
,W razie różnicy zdań między wojewodą a prezesem 
izby skarbowej, 'rozstrzyga Minister ' Spraw , We
Ltł:nętrznychw porozumieniu z MinisŁr!!ln ' Skarbu. 

Art. 58. Rada wojewódzka i wydział _ woje
i'Wódzki pOde;mu, ją uchwały wyłącznie na podstawie 
$tanu faldyczn,ego. ustalonego w aktach, , ,' : ' 

, Człon~owie rQ.dy wojewódzkiej L wydziału woje ... 
wódzkiego są w wykonywaniu swoich funkcyj nieza
leżni i nie mogą być pociągani do, odpowied;dalno
sd za swoią działalność w radzie wzgl~dnie wydziale, 
M"cbodzącą w zakres , ~ch . funkcyj, a zgodną zpraweQl 
i obowiązkami służby. " 

Art. 59. Decyzje ' wojewody~ p<)wzięŁe przy 
!Współudziale rady lub wydziału, wprowadza wojewO'
da w życie przy pomocy ' podległych 'sobie ; władz 
i urzędów. 

J61 

Uchwały rady i wydziHłu, naruszające obowią
zujące przepisy, wojevlOda winien zawiesić i przed
łożyć bc2zzwł{}~znie do ro~sti'zygnięda Włllśdv;emu 
m1!fi,strpwi. 

rrzcpi~y o ~rQ;ika~h p7i:;Vmyc.n gg dę!yyzjl WQję
\vod6w odnoszą się również do wypadków, VI któryc.p 
,jęCy;;;j~ te ZOdilły wychH1ę rn:y V{§iłó,łu.d?:iąlg czynn1-
kiJ. QPyw~tcI$kjęgo si9;;Qwm~ do pgępi;;ów r9ii;pgr~ij,-
Qkę!)ia, nirJejs;<;,~żo, , - , 

A .. ~. M. [\'iini$ter Spraw Wewnętrz!'l:ych 1}lQt-e, 
rozwiązać l"e.dę \'ioiawódzką względnie wycl2iał wó
j~w6d~~i przęd uplywem kadęncji i ~~rządzić po .. 
nowneich s-koi:ąplętowanię, \ ' 

" ,Po rozwiązaniu rady wojewódz~ięj, a przęd ge
brani!~m ~ię nQwej, Vis ~ystkie sprawy , n~lę~ąc~ do ża
kre:;p ~b:iałania rady wojewódzkiej t;ałatwia wydział 
v/Qj.Gw6dzki, a gdy wydział je~t fQ;i:w!o,zany,-wojewo
da samodzięlllie. VII wypadku. rozwiązania wyd,ziałit 
WQjc\v6dzkięgp, sprawy ' nl.lki;'\ce dQ~akresu. 
dziil1;mia wy'i:i ziąlu ;>;a,łaiwia samodzielnie woiewod~ 
z uw~al~dni,ęl1iem przepisu ust, 2 art, 57. ' 

Art" 61; Członkowie rady wojew6dzkięj oraz 
człon'kowIe ' wydziału woj ewódzkiego, pochodzący 
z w}-boru, mają jepynieprawo 40 zwrotu ~oszt6w 
podr6i!y i ,poboru ąiet zą. dni~ posiedzeń wędłu~ za
sad, ,Pr2:Y)ętych , dla urzędmków pa!\stwowycn VI 
stopnIa służbowego. ' ' ,. 
, Wydą.tki na diety i koszty podrM:y członków ra
dy wojewódd~iej ponoszą to związki komunalne, któ
re i~h , wybl,'ały. Koszty, zwillZane z 1;lr~ędowlł.niclJll 
C;d01lków wydziału wojewócl~kięgo, pochod2ących 
z wyboru, ro~kłada wydział wokwódzki 'w l'ównyc;h 
częśqiąch na ws>!:yctkię powiatowe :związki komunal
ne ~ gminy mia.st, wyd:i\ielołly~h na terenie woje-
iwQdĘtwa.. ' 

f! 

Art. 62. Kwtdy członek' względnie tegoż' za~ 
stępCil , wybrany do rady woje~ódzkiej lub wydziału 
wojewódzkiego, który mimo należytego zawi .. do
mienia 'o temiił1ic posiedz€:nia rady W2;ględnię wy-
działu nie jawi ~iępą posiedzeniu b'-ł~u.$pl"o.wiedliwio
nei przyczyny, podlega grzywnie do stu Złotych, któ~ 
l'ą mddada wojewoda. Od orzeczcnia W,ojewody, na,. 
kładającego grzywnę, niema odwołania. ' , 
" ' Nieusprawiedliwiona nieobecność na piędu po
siedzeniach rady względnie wydziału, albo też na 
trzech posi~dzeniach ' po sobie następujących, po
woduje utratę mandatu. 

Art. 63. Członkowie rad wojewód;1;k'ich ora;!: 
wydziałów wojewódzkich, pochodzący z wyboru, win
ni na posiedzeniu rady względnie wydżiału złożyć 
w ręce wojewody przyrzeczenie W miejsce ' przy~ięgi, 
iż p'rzestrzegać będą llstaw i wypełniać sumiennie 
~woje obowiązki. '. 

Bliższe przepisy o 'wyborach względnie powoły" 
wanip.członk6w rad wojewódzkich i wydział6w WQ
;ewq'pzJdch oraz o trybie obradowania i urzędowania 
'tych organów wyda Minister Spraw Wewnętrznych. 

" ' W wypadkach, w których w myśl rozpor~ądze
nia nin~ejszęgo wojewoda uprawniony jest do dęcy
dowania z pominięciem właściwego kole~Hum (art. 47 
ust. 2 i 57), winien on decyzję swoją podać do wiado- , 
mości kolegjum ;na najbliższem posiedzeniUc. 
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R o z d z i a ł IV. 

Powiatowe władze administracji ogólnej. 

_ _ Art. 64. Na czele powiatu stoi starosta powia-' 
towy, mianowany przez Ministra Spraw Wewnętrz-
nych. ' , 

Star'osta powiatowy podlega pod względem OSÓ
bowym w granicach przepisów regulujących stosun
ki państwowej służby cywilnej wojewodzie względnie 

, 'Ministrowi Spraw Wewnętrznych, pod względem 
służbowym zaś - bezpośrednio wojewodzie. 

• Art. 65. Do starosty powiatoweg.,o stosuje się 
analogicznie postan'owienia art. 9, 10 p. 1 i 2, 13, 21 
ust. 2 i 22 ust. 2. 

W ojewoda za zgodą Ministra Spraw Wewnęttz
nych może przekazywać do odwołania poszczegól
nym starostom niektóre lub wszystkie uprawnienia, 
wynikające z art. 10 p. 3 i 4, 11,12 ust. l, 14, 24 
oraz 25 o ile Rada Ministrów w uchwale, o której 
mowa' wart. 25 nie zastrzeże powyższych uprawnień 

twyłącznie wojewodzie. W tym wypadku mają analo
giczne zastosowanie postanowienia 1,l.rt. 21 ust. 1, 
22 ust. 1, 23 i 26. W wypadkach, przewidzianych 
w powyższych artykułach, w miejsce powołanych 
W tych artykułach władz, urzędó'w i organów, podle-

, gających bezpośrednio władzom centralnym, wstępu
ją odpowiednie władze, urzędy i organa, dżiałające 
na obszarze właściwego powiatu. ' . 

:Art. 66. Uprawnienia z art. 12 nadane starosto~, 
odnoszą się tylk~ do władz, _ urzędów i zakładów, ma
'ących swą si~dzibę na obsz,arze powiatu, a niepod-
legających . bezpośrednio władzom centralnym. -
_ Jeżeli w wypadku, przewidzianym wart. 11, nie 
dojdzie do uzgodnienia poglądów między starostą po
wiato~m 'a naczelI)ikiem odnośnego. urzę;lr, staro
ISta pOWIatowy przedkłada sprawę WOJewodZIe, który 
postępuje według przepisów art. 1 L -

W wypadku, przewidzianym wart. 26 ust. 1, 
starosta powiatowy jest uprawniony do bezpośrednie
go porozumiewania się z władzami równorzędnemi, 
z władzami wyższemi zaś z reguły za pośrednictwem 
:wojewody. Wyjątki od tej zasady ustali rozporządze
nie Rady Ministrów. W wypadkach , tych starosta 
powiatowy winien w każdym razie poda'ć sprawę bez
IZwłocznie do wiadomości wojewodzie. 

_ 'Art. 67. Do zakresu działania starosty po~ia
towego jako szefa administracji ogólnej należą 
;W'szystkie sprawy administracji państwowej na, obsza
rze powiatu, o ile na mocy obowiązui.;:J.cych przepi
sów nie są ?:astrzeżone właściwości władz naczelnych, 
wojewody i innych władz państwowych, ani nie ńale
żą do zakresu działania powiatowych związków ko
munalnych, gmin miejskich i wiejskich oraz obszarów 
dworskich. . 

W żakresie spraw administracji ogólnej staro
sta powiatowy jest odpowiedzialnym wykonawcą 
zleceń wojewody oraz sprawuje analogicznie funkcje, ' 
wymienione wart. 29 p. 2, 3 i 4. ' 

Stosunek starosty -powia towego -do organów ko-
munalnych normują osebne przepisy prawne. - -

_ Art. 68. Staro~ta powiatowy załatwia sprawy, 
należące do jego kompetencji , przy pomocy staro-

stwa oraz przy pomocy innych podległych mu na ob
szarze powiatu władz, urzędów i organów. 

Starostę powiatowego zastępuje jeden z urzęQ,,; 
ników starostwa, wyznaczony przez wojewodę. 

Art. 69. Minister Spraw Wewnętrznych w'po
rozumieniu Z innymi zainteresowanymi ministrami ' 
wydaje przepisy ogólne, dotyczące wewnętrznejorga
nizacji starostw i trybu ich urzędowania, z uwzględ
nieniem następujących zasad: 

1) łączenia w ręku poszcz~gólnych ref~rent6w 
spraw jednorodnych pod względem prawnym i fę.~-
tycznym; . ' 

2) zastrzeż'enia pewnych kategoryj' s'praw ;: ~,e 
slZczególnem uwzględnieniem spraw wojskow-yć'h 
i ka'';Do-administraC)i- jnych urzędnikom posiadającym 
speCjalne przygotowame; . '1 

3) ustalenia zakresu ' odpowiedzialności urzęd
ników poszczególnych kategoryj i stanowisk ze spe
cjalriem uwzględnieniem urzędników fachowych; ,", 

4) zastępstwa starosty. , . ~ -
Na podstawie tych ogólnych przepisów woje~Q'; 

da ustala organizację podległych mu ' st~rostw 
z uwzglę~nieniem warunków miejscowych. ' ,: 

Art. 70. Z ważnych względów może Mini~t;r 
Spraw Wewnętrznych ustanowić w drodze rozporzą
dzenia poza urzędową siedzibą starosty organ, ~ ppd-
1egły .sta;roście powiatowemu, uprawpiony dosŁałęgo 
spełmama na oznaczonym- obszarze powiatt,l pod ,nad
zorem starosty powiatowego określonych zadań z :;~ą
kresu działania starosty powiatowego oraz wydawa
nia w imieniu starosty samoistnych orzeczeń i za.
rządzeń ze skutkiem prawnym równym orzeczeniom 
i zarządzepiom starosty. -, ' 

. Art. 71. Dla ułatwienia urzędowania · (),tja,a; 

utrzymania ścisłego wzajemnego stosunku między 
władzami administracyjn-emi a ludnością niektóre 
spr~wy, określone bliżej dla każdego powiatu prz,e';Z 
w?J~wodę, mogą być załatwiane perjodyczniepQz~ 
mIejSCem urzędowej siedziby starosty powiatowego 
przez starostę lub wyznaczonych przez wojew-Qdę 
urzędników starostwa. ' . . 

. Urzędnicy ci mogą być upoważnieni przez Wf)

jewodę do wydawania zarządzeń i orzeczeń za staio
. stę powiatowego i ze skutkiem prawnym równym z.a
rządzeniom i orzeczeniom starosty. _ 

Art. 72. ,Przepisy rozporządzenia niniejsze,go 
odnoszą się r-ównież do starosty mQrskiego zę -zmia
nami, wynikającemi z osobnych przepisów dotyc~ą-
cych stanowiska i zakresu działania tego starosty. 

. ' . ',. 

Art. 73. Miasta liczące na podstawię PQ
wszechnego spisu ludności więcej niż 75.000miesz
kańców tworzą odrębne powiaty miejskie dla celów 
administracji państwowej. ' .. . '. 

O ile od powszechnego spisu ludności mini~ 
więcej, aniżeli pięć lat, Rada Ministrów może zezwo
lić na przeprowadzenie osobnego spisu liJdnościna. 
obszarze gminy. '. . 

. Rada Ministrów może w drodze rozporzą~en-ia: 
tworzyć wyjątkowo powiaty miejskie dla 'celów 
administracji państwowej z miast · liczących ' mni'ej 
aniżeli 75.000 mieszkańców. lO:: 
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Art. 74. Na 'czele powiatu miejskiego (a:rt. 73) 
stoi starQsta grodzki, t:nianowany przez Ministra 

,.Spraw Wewnętrznych. 
I 

Art. 7S. Funkcje starosty grodzkiego Minister 
.Spraw Wewnętrznych może powierzyć staroście po
, :w.~atoweinupowiatu sąsiadującego z powiatem miej
~~i.m. 

, "-L Art. 76. Rada Ministró~ może w drodze roz
, J)..orządzenia przekazywać do odwołania wszystkie 
ltih poszczególne fun~cje starostó:w grodzki.ch prez,Y-
dentom miast stanowIących samOIstne powIaty, o tle 
miastaŁe posiadają waJunki zabezpieczające należyte 
~sprawowanie ądministracji państ'Xowej. ;:.> , Prezydenci miast spełniają powyższe funkcje 
'przy pomocy urzędników miejskich, którzy im W tYlD: 
. (l ,~kresie bezpośrednio podlegają . . 

Art. 77. ' Rada Ministrów będzie ustalała w dr 0-

dzerozporządzenia, w których miastach, wydzielo
nych jako osobne powiaty miejskie dla celów admini

·'sfracji ogólnej państwowej, postanowienia art. 10 -
';Z6" ~mają mieć zastosowanie do starostów grodzkich, 
do prezydentów tych miast, względnie innych osób 
(art. 75), o ile sprawują fuąkcje ,starostów grodzkich. 

'Art. 78. ' Rada MiiHstrów na wniosek Ministra 
-Spraw Wewnętrznych, przedstawiony po porozumie
"iliusię z właściwymi ministrami, meże w drodze roz
' i>orz~dzenia poruczać do odwołania wszystkim lub 
· nIektórym wydziałom powiatowym oraz magistratom 
-fufasf/ wydzielonych z powiatowych związków komu-
--rialnych, funkcje powiatowych władz administracji 
d-gólnej w dziedzinie adininistracji drogowej (nie wy
łączając dróg państwowych i wojewódzkich), admini-

· stracji zdrowia publicznego, weterynaryjnej, budowla
': nej, opieki społecznej i pośrednictwa pracy, o ile od-

. ~ dnośne powiatowe związki komunalne i gminy miej
," skie zobowiążą się ustanowić odpowiędnich funkcjo
riarjuszów, których sposób przyjmowania i kwalifika

" ,'ćje ok'reśli rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz-
, '., nych w porozumie~iu .z zainteresowanymi ~inistraI?i. 

Z chwilą przeJęCIa; powyższych funkcyJ, wydzIa
- 'ły powiatowe względnie magistraty maj,ą obowiązek 

:spełniać j'e tak długo, dopóki w drodze rozporządze
' nia Rady Ministrów funkcje te nie zostaną im od-,. 
jęte. . , 

Przepisy artykułu niniejszego nie naruszają po
' s-tanowień art. 10 ustawy z dnia 10 grudnia 1920 r. 
· o budowie i ~frzymaniu. dróg publicznych w Rzeczy
'pospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. z 1921 r. Nr. 6, 
,·poz. 32) w t'akresie , uprawnień Ministra ROQót Pu
blicznych do przekazywania' poszczególnym gminom 
odcinków dróg, w ich obrębie położonych. 

,Art. 7-9. Rozporządzenie Ministra Spraw We
wnętrznych, wydane w porozumieniu z zainteresowa-

' Dymi ministrami, ustali szczegółowe, przepisy doty
czące załatwiania spraw, przekazanych 'w myśl 
art, 78, ' ' 

. Nadz,ór nad wykonywari'iem tych funkeyj, jako 
tez rozstrzyganie odwołań od decyzyj, wydawanych 
VI tym zakresie przez wydziały powiatowe i magi

-straty, należy do właściwego wojewody przy współ; 
udziale wydziału wojewódzkiego (art. 55). 

Rozdział V. 

Powiatowe organa kolegjalne. 

Art. 80. Do współdziałania ze starostą ' powia
towymw wykonywaniu zadań administracji ogólnej 
powołany jest w zakresie, ustalonym przez r,ozporzą
dzenie n~niejsze i przepisy specjalne, czynnik obywa
telski, reprezentowany przez organa samorządu pp-, 
wiatowego. ' 

Art. 81. . Do powiatowych :, organów kolegjal
nych m'ają arialogiczne zastosowanie przepisy art. 44, 
45, 46, 47, 52 ust. 1 i 3 , 54, 57 ust. l, 58, 59, 60, 
61, 62 i 63 z tą zmianą, że radzie wojewódzkiej od
powiada sejmik powiatowy, wydziałowi wojewódz
kiemu -wydział powiatowy, a wojewodzie - staro
sta. W wypadku, przewidzianym w ust. 2 art. 59, roz
strzyga wojewoda. 

, Dotychczasowe przepisy o nadzorze nad samo" 
rządem gmin , miejskich i wiejskich, wykonywanYIIJl 
W · instancji powiatowej, pozostają bez zmiany. 

'. Art. 82. Wydział powiatowy współdziała; 
z głosem stanowczym w wypadkach, przewidzianych 
w ustawach. 

I 

Art. 83. Do trybu obradowania i urzędowania: 
powiatowych organów koleg-jalnych mają zastosowa,.. 
nie przepisy obowiązujące w tej mierze w stosunku 
do organów .. samorządu powiatowego, o ile rozporzą-
dzenie niniejsze nie stanowi inaczej (art. 81). I 

Minister Spraw Wewnętrznych władny jest 
wydawać w drodze rozporządzenia potrzebne prze-
pisy szczegółowe. ' 

Art. 84. Przepisy rozdziału niniejszego , m.ają 
analogiczne ·zastosowanie odnośnie do kolegjalnego 
współdziałania czynnika obywawIskiego w powiato
wej administracji ogólnej, sprawowanej w miastach 
stanowiących powiaty miejskie dla celów administra
cjipaństwowej, z tą zmianą, że w miejsce sejmiku 
powiatowego względnie wydziału powiatowego 
współdziałać będzie w zależności od T100zajU spraw,--
z prezyąent~m miasta względnie starostą grodzkim 
(powiato.wym), na ich wezwanie i pod ich przewo
dnictwem, kolegjum, powołane z członków rady miej
skiej względnie magistratu . . 

Rozdział VI. 
Miasto stołeczne Warszawa. 

Att. 85. Do czasu unormowania w drodze usta
wy ustrojusamorządum. st. Warszawy, władzami 
administracji ogólnej na obszarze m. st. Warszawy są: 
, a) Komisarz Rządu m. st. Warsza'YY; 

b) starostowie grodzcy; 
cj w zakresie spraw, określonych wart. 90 roZ

porządzenia niniejszego, magistrat m. ' st; 
Warszawy. 

Art. 86. Przepisy . rozporządzenia niniejszego 
dotyczące stanowiska i zakresu działania wojewo
dów, mają analogiczne zastosowanie dOI Komisarza 
Rządu, z Iwyjątkiem postanowień art. 40 - 63. 

Przepisy art. 10 - 26, z wyjątkiem art. 20 p. l, 
nie mają zastosowania odnośnie do państwowych 
władzi organów. centralnych. 
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' •. ' Art. 87. Rada Ministrów w drodze rozporzą
dzenia podzieli dla, celów ądministra€ji ogólnej obszar 
m. st. War,iizawy na pow~aty grodzkie. ' 

. Art. ss. Na czele administracji ogólne; w po-
wiatach grodzki.ch stoją sta.rostowie grO,dzcY,nUanO
'raru przez Ministra Spraw W, ewn~trzri.ych. 

, I 

\: Art. 89. Przępisy rin;por:;;ąd~ęnia niniej$zego, 
'dotyczące stanowiska i zakresu działania staro.stów 
powiatowych, mają analogiczne zastosowanie do sta
tost6w grodzkich ' w m. st. Warszawie, z wYjątkiem 
'postanowień ai't. 80 ~ 84. .. I 

Rada Ministrów ustali w drodze rozporząd~enia, 
w . jakim' zakresie postanowienia art. " 10 ~ 26 będą 
miały zastosowanie do starostów grodzkich. 

Art. 90. Rada Ministr6w 1).a WJ;1;'o~ek .Mini,$tra 
Spraw Wewnętrznych, przedstawiony po PQfQZumle
niu 5i~ 'J'. właściwymi mimstrfiQJ.i, moie poruczyć ma
,gi,sb:ato:Vli m. st. Warszawy w5:zystkie łub niektóre 
działy a4:n.inisrtJracj~ ~l1icme w ad 78. W tym 
,wypadku stosują się anąlogicznie przepisy art. 78 i 79 
ust. 1 z tą ' zmianą, że magistrat m. st. Wars"f"awy 
stn'awujeadministr~cję w instancji powiatowej i wo
jewódzkiej, podlegając w tym zakresie bezpośrednio 
właściwym " władzom naczelnym. Bliższę szczegóły 
W tym względzie określi rozporządzenie Rady.Mi
mc;trów. 

R o z d :z i a ł VII. 
Wojew6dztwa: pozna.6skie i PQ;t1lo-rskie. 

, .· 'Art. 91. Przepisy rozpO~'ządzenia niniejszego 
ohowiązują na obszarze województw: poznańskiego 
i pomorskiego ze zmianami, wynikające~i z postano-
wień art. 92 - '107. . , 

• 
. : ' : Art. 92. Na obszarze wojew9dztw:poznańs~ie
~o i pom.orskieg.onie tworzy się rad woj.ewódzkich. 
Ilekroć przepisy rozporządzenia nini'ejszego względ
nie inne przepisy pr,awne mówią o właściwości rad 
woj,ewódzkich, wchodzą w miejsce tych rad sejmiki 
wojewódzkie, - o ' ile rozporządzenie . niniejsze nie 
etanowi ' inaczej. . 

Sprawozdanie, o którem mowa wart. 45, woje-
woda składa sejmikowi wojewódzkiemu. . 

" Art. 93. Na obszarze województw: poznańskie- ~ 
go i . pomorskiego zadania wydziałów wojewódzkich, 
o których mowa w rozporządzeniu niniejszem, speł
niają istniejące obecnie w tych woj'ewództw~l(;:h wy
działy wojewódzkie wojewódzkich związków komu-
nalnych. . 

Wydziały te współdziałają w zakresie pań
stwowej administracji ogólnej w sposób, określony: 
przez " rD'zporząclzemeniniejsze {art. 98}. 

c • .'Ar:t~c)4. Do " czasu ustalenia organizacji sądo
wnictw? administracyjnego na calym obszarze Rze
czypospolitej, istniejące na obszarze województw: po
znańskiego i pomorskiego wojewódzkie sądy admini
stracyjne i wydziały powiatowe (miejskie) spełniają 
nadal fu.nkcje ' sądów administracyjnych; , 

Rozp.orządzenie niniejsze nie narusza organiza
cji, ,właściwości i postępowania specjalnych sądów 
administracyjnych (górniczych,kultury leśnej i t. d.). 

Nr.U. 

Ari. 95. Wła~ęiwp~ w~-łllięnioriych wart., 94 
UGt. 1 sągÓW admiuiiłtra.cyjnych Q~?jmuj~ od. chwili 
wejścia w życie rozporządzenia, njiliejf;;l;ę2Q W r~m~h 
przepisów prawnych, obowiązujących na obszarze 
WQj~'VIództw; pozD.aAskiego i / pOJllQrskiego, przecz" 
nictwp; 
. .1) VI spraW5lch. wymienionych w ust. 2& ' 54 
ustawy z dnia 30 lipca 1883 r. o ogólnej adminiikaeji 
kraju ' (Zb. u. pr. str. 195); . . . 

2) w sprawach, rozstrzyganych pt'zez wydżiały 
powiałowe {miejskie) i wojewódzkie e;ądy adniib.i$~ra". 
eyjne w postępowaruu uchwałGwem na podstawie 
ustnej rozprawy, o ile rOZll2'i1wę taką sąd uzna za ko~ 
nieczną że względu na wyraźny IJJ'zepis prawny lub 
ze względu na prawo strony; . I _ 

3)- VI sprawach, w których według dotychczasoo; 
wych przeplsówprzysługiwnł6 prawo wyboru śfod~ 
ków prawnych w postępowaniu spornem lub ił1nem. 

Art. 95, Na obszarze wo;ęwództw=poznan .. 
skiego i pomorskiego wszystkie . sprawy= '. • , ' 

1) które były dotychczas załatwiane przez wy .. 
działy powią,Łowe (miejskie) jako sądy administl'acyj~ 

. ne oraz W'oJew6dzkiesądy a.dministracyjne, a atoso,w
nie do art. 95 nie będą po~legały ich oTZec~",ictwuj 

2) które były załatwiane wdl'odze P08tępowa~ 
nla uchwałowego, o ile nie chodzi o ~prawy, olueślo;'; 
ne w al"t. 95 p. 2, wreszcie 

3) które są. wymieni onę VI art. 5$ i 82, o ile 
w myśl art. 95 me należą · do kOlnpetęncji w$pomnia~ 
nych VI p. 1 artykułu niniejs~ego ' sąd6w adm.ipistra.~ 
cyj~lych lub W myśl ostatniego ustępu iUt. S!r d..o kom; 
petencji wojewody samego, . '. 

należą od wejścia . w życie rozp'orządzenia ni~ 
niejszego do zakręsu działania wydziałów wojew'Ódz .. 
kich względnie wydziałów powiatowych, jako kolę .. 
gj6w , współdziałających :l wojewodami j staro3tilrrii 
w spr,awowaniu czynności administracji ogólnej 
w sposób, określony w rozporządzeniu nijliejszem. 

W miastach, w których i$tni.eją wydziały miej .. 
skie jako sądy administracyjne, wydz.iały te uchwa .. 
tają w zakresie właściwości wydziałów powiatowych. 

W miastach, nie wydzielonych z powiatów, prze~ 
chodzi właściwość zarządów miejskIch jakov/ła~ 
uchwałowych na właściwę wydziały powiatowe. - . ' 

Art. 97. Uchyla się . postanowienia art. 1 r02-" 
porządzenia Ministra b. dzielnicy pruskiej z dn. 21 lu .. 
tego 1920 r. dotyczącego utworzenia Wojewódzkich 
Rad AdministTacyjnych oraz Wojewódzkkh Sądów; 
Administracyjnych (Dz. Urz. Min. b. dz .. pr. Nr. 10, 
poz. 81); dotychczasowe kompetencje wojewó<hkicll 
rad administracyjnych przechodzą w granicach, ozną .. 
czonych postanowieniami rozporządzenia niniejsze .. 
go, na wydziały wojewódzkie. ,.-

'Art. 98. Funkcje, wynikające z przepisów roz .. 
porządzenia niniejszego, wydziały wojewódzkie na;. 
obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego 
spełniają za pośrednictwem osohnych izb wydziałów 
wojewódzkich (izb wojewódzkich), w których skład 
wchodzą trżej członko\v.ie, wyznaczeni '· drogą loso .. 
wania z pośród człon1t:ówwydziału wojewódzkiegó~ 

W skład izb wojewódzkich wchodzi portadto 
. wojewoda oraz dwaj inni urzędnicy państwowi, z któ~ 
rych jednego wyznacza i odwoł",je Minister Spraw: 

'l. 

,',> 

'I 
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Wcwnętr;;:r.yah, dr~giGgo ~A-~ p-QwolłJję .$ic.t pow ;iui\
lbgkme.m ;c a~tQ~ową.nilJ. zą/:l~4, pkręśl(myc::h w il,rt. 51 
,i1 art. 121 ust. 3. 

e" W w:yp~dkl), fl~~ę.wj,ł~limym VI t1;;tQpiq p;;tatnim 
,art.S1, Wiq:;~ę d,nJ.gtQg9 , c~tonkp,. Wędh.l~ art. 4S p, ~ 
zajmuje ~~dhilJ.. Włli§dWQgQ wojęwóqiOk;~~Q ~ąd1J 9d-:
m~nifitro.(!yjn~~o, PLHvoliny prt:t:iz Mi~istra Spraw 
,W ęwp.~tn:;nycn" ' , ' ,,' 
, O'bt-adom, izb prgęwml.pit;zy wojęwqdą. w7g1~d-
~ie ' wiccwoj;::wocl'ij.. . . . 
, Dla edonk6f1.iI'j~by wojewó4d;ięj, wyloilową. .. 
nych wial~dniępQcv[Qł!Wych, bę!1ą w ten ~am sPQaób 

.iw: t~kiej samej liczbie wy.zn>acz~ni ~adqpcy. , ' , 

Art. 91). Post'łpowanie prZlłd wymiep,iop.emi 
Wc,i.'t, 948ąd~mi adininiGtra,cyjnemi odbywa Ellę we
,dłlig przepisów O popt~powaniu S!1orno-ą.dntiniiltra
,GY.'JnCfl.1 , ząś pl'~ęd izbami wojewódzl;:iemi i przed '''Y
działami powiat('i\\lel1'li (micjskiemi; art. 96 i 98) wę
d~ugprzępisów o PO$tęPQWIli'l.it~ uehpałówem Gra~ 
wełdiug' przepis6wrozpol'ządzenla nłnl.ejaz;ego. 
, ' Z chwilą zOl::ganizowania izb wojewód2kłoh, bę
dą ~astQ$owane ną obszarze województw: po?;nąń
ski~go i p011'iorskiego przepisy art. 56 r07.:porzącll!enia 
.unlejs~eg'Q. ' ' . ' 
, Wydatki, połąozone z urzędowaniem. izb woi~
wódzkich (art. 61), poaoszą właściwe wojew6cbkie 
związki komunalne. " , 
, ' ~ Grzywny, ściągane ną ).110ey art. 62, stu!'1{)wią 
'dochód WQjQw'6d~kich związków komunalnych. 

, , Art~100. Decyzje wojewodów, powzięte w II 
instancji przy ucf,dą.le izb wojewódzkich, są o~ta-

, t~czne. ' 
, Pr!'ł.:ociw decyzjom, pC:WJZiętym w I instancji, (} ile 
YI myśl obowiązujących p?zepisów nie są ostateczne;' 
~~uiy odwołanie ' dowłdciwego ministra, a w Spr/l
włlch dotyczących nadzoru nad samorządem-w ka:t
dym J'/ide do Ministra Spraw WewnętTznych. 

',, ' Środki pr~włle w po,stępowaniu uchwałowem, 
które prrysługiwały dotychcrzaaod uchwał wyclzia,
ł6:w pówiaŁowych do wojewódzkich sąd6wadminl
~traeyjnych, wn05i $ię , clio t~b w,ojewódzkich, które 
podejmUją co do nich Qstarteezne u,chwały. 

Ari. 101. Obowiązujące l1ą obszan:e woje
wQdztw~ poznańskiego ,i pomor$kiego przepisy praw. 
n.e, l.!tÓre upn"wniają do wyboru środków pra,.wnych 
Vi: po~Jępowaniu sporne m lub jakiemkolwiek inne m, 
pozostają bez zmiąny . . 

. ~, .. ' Ąrt. 10Z. 'Znosi $ię przewidziane w przepisach 
~oowiązujących na obszarze woje'wódzlw: poznań
~kiego i pomorskiego osobne kolegjalne urzędy w,oje
wodzkie. Kompeiencje zebrai,i. plenarnych lub , wy .. 
działowych tych urzędów przechodzą na wojewodów. 
: - Urzędy wojewódzkie w województwach: po~ 
znań$kiem i pomorskiem będą zorga,nizowane na za
sadach ogólnych, zawartych VI rozdzią.le 11 rozporzą-
dzimia nitaiejszego. ' ' , 

, ": Art. 103. Z chwilą wejścia w życie rozporut
thenia niniejszego na obszarze-województw: poznań
sl<iego i pomorskiego, będą podlegać starostom 
i wchodzić w skład st'ar.oshv: lekarze powiatowi i le-
karze weterynaryjni, ' 

' : ,OJinali l,lłużboW'ę wym.hm.ionych orgłPów mogą 
Qb~imQViAćj~d~n lvb kHką pQwiątów, nię mogą je
dl}ak obejtnować częód r6.~nyc;;h PQwia.-t6w. \VI tych 
wypidl;ach do organów tYGlI [l.l~j~ ~~~tm1QWF.nie prze-
pisy ust; 2. art. 3. ' 

\li , ąpm wie ~to;;1!nku. p9wi~tQwYQh wł~d~ adrui
ni.~tr<l,;Jji ogólnej do Ogobp.y~h lJr~ędów i Q:rg~P.9W Qd~ 
m.inl§tracji foppt pu.bHc?;ny~hma :?l;llitę§!JWa111ę 
art. 120 rozporządzenia niniejszego. 

Ą~t. U.l'4. ' Do q~S1J )\rydania 0MQlnqj u,staw~ 
Q PQ,l~i«ile ądministracYinym Pai}stw~, Ra-gQ. Mini
sti~6w p,a wniQsel< M.ipi,stra Spraw W ~wtlęt;r~nycb, 
pl:'~~d.łQ~PllYPQ wys{tlch?niu ;z;ainłeręsowatlych ciał 
jlsmQT?fj.dl7wygij, mo~~ Qpk9nywuć p~ obsz;ari.e wpje~ 
wód~tw: po;?;nańskiG!Zp i pprnor~kiegQ zmian gfauic 
powifJ,tów,&ranic; gmip, więjlikich i · więj.skich g~i:ll!'i 
obszarów dworskich, tv..-orzyć m~wę w~ględ.pie ~nol)ić, 
istniejące. . 

Zmia:ny w podf:i~de dla cIS16w a(hnini&tr~cii ogól .. 
nef P9ciągv.ją za ~obą tern saIilem odpowłedme ~ml1ł, .. 
ny obszarów ,odnośnych jepl'lostęk &amorz~du tęryt9>-
rjalnego,' " 

, . .. Przępl~y regul~ją.<;,e sp~sób roz4~ielanią mająt .. 
ku l ush\lama obOWiązku zatnteresoW~lIW'ch ciilł §{\'" 
UlOl-~ądowycb pozostają bez zmiany. " 

'Art. 105. Na obszar województwa l'0zn'ań~kle,.; 
go rozciąga się istniejącą na obszarze województwa 
pomorskiego organizację ~6jtogtw (§§ 46 - 73 ordy
nacji powiatowej z dnia 19 marea 1881 r.; Zb, u. p. 
str. 179). " ' 

IRó~n!>eześni.e uchyla się przepisy dotyczące' 
ustano WIem a komlsarĘY obwodowych w b. Wielkiem 
KsięstWie Poznańskiem. 

Rada Ministrów może VI drodze rozp()rzad~ęnla 
znosić wójtostwa na obszarze wojewódzh~! po~ 
mors~iego i po;ma.ńskiego i wydawać -w z.wiązku 
z tem prz~pisy przejściowe pQtriebne celem pn~eka .. 
:z;ania funk~yjtych organów innym organolll. 

~ Art. 106. Do wojelw6dzkich sąd6w admlnistra .. 
ey/nych w województwach: pozn,ańskiem i pomor
sklem odnoszą się tylko uprawnJenla wojewodów, 
przewidzian.e W art.. 13, !6, 17 i 19, zaś przewidzia.nę 
wart 12 o tyle, o Ile me dotyczą funkcyj orzec~nl
czych tych sądów. 

, Art, tQ7. Stosunek władz administra.cji ogólnej 
do , llrzęcl6w "b[:!~pięc~eń społecznych na obszarze 
wojewó.dztw:: 'poznańskiego i pomorskiego pozostaje 
bez zm1any . 

R o z d ~ i, a ł VIII. 

Wy'dawanle rozporządzeń i wykonywanie zarlądzeU. 
, , 

, Art. , 108. ,Wojewodowie i Komisarz Rządu ma-: 
ją prawo wydawania: ' 

1) rozporządzeń wykonawczych: 
'aj w wypadkach,' w których poszczególne usta

wy lub wydane na ich podstawie rozporzą
dzeniawyrąźnie wQjewodom to prawo na~ 
dają; 

b) ,w wypadkach, w których ustawy i rozporzą .. 
, dzellia poruczają ogólnie wykonal;lie~mini-! 

\. 
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strom, który.ch organami w odnośnym przed
miocie są władze administracji ?góInej, -
w zakresie spraw, które niin~ster w drodze 
rozporządZ~nia wojewodom do uregulowania 
przekaże; 

. : . 2) rozporządzeń porządkowych w . cel~' ochrony 
b'eiplecż~ństwa, spokoju i porządku' publicznego 
w .,Wypadkach, nieunormowanych osob1).emi przepi
~a~i prawnemi. 

< - ' 

'.' . Art. 109. ' . Rozporządzeniami . por~ądkowemi, 
~Nóry'ch mowa w p. 2 art. 108, można z ~o~ą o~o
W:tązującą na całym obszarze lub na CZęSCl wOJe
wódżtwa nakazać lub zakazać pewnych czynności, 
ieśli: zachodzi prawdopodobieństwo,że działania lub 
zaniechania wywołaj~ niebezpieczeństwo dla życia, 
~drowia lub mienia obywateli, albo naruszą spokój 
lup porządek publiczny. ' 
.. ... ; ' :ao~porządzellia porządkowe 'wyd~je wojewoda 
za uprzednią zgodą wydziału wojewódzkiego, W wy- ' 
padkaclt niedopuszczających zwłokiW9jewoda jest 
'uprawniony do wydawania rozporządzeń porządlw
wych także przed' uzyskaniem zgody wydziału wo
jewódzkiego; jeżeli jednak woje,voda nie uzyska zgo
dy wydziału wojewódzkiego w ciągu trzech miesięcy 
od dnia ogłoszenia ~ożporządzen~a, albo też jeżeli 
~ydzlął wojewódzki zgody odmówi, rozporządz.enie 
:łr~~r moc obowiązującą. . . 
, ' . Wojewoda może uchylić względniezmienić roz
pprządzenie porządkowe tylko za zgodą .wydziału wo-
jewÓdzkiego. · . , 

Rozporządzenie porządkowe wojewoda ogła
sża w Dzienniku Wojewódzkim. 

Minister Spraw Wewn~trznych może uchylać 
r&zporządzenia porządkowe, ,wydawane . przez woje-
.wodów, -

'Art. 110. W rozporządzeniu, wydanem w 'myśl 
art. 108, należy powołać: 

1) w wypadku, przewidzianym w p. 1 lit. a) 
ad.' 108, upoważnienie, zawarte w odnośnym prze
pisie prawnym; 
" . 2) w wypadku, przewidzianym w p. 1 lit. b) 

at.t~ 108, upoważnienie, zawarte w rozporządzeniu ni
niejszem, przepisy wykonawcze, zawarte w odnośnej 
\l$tawie, i wydane już rozporządzenie wykonawcze 
ministra; . . 

, 3) w wypadku, przewidzianym w p. 2 art. 108, 
upqważnienie, zawarte w rozporządzeniu . niniej-

"-. ... ~ - ' . :. 

.szem, 

, I:,' . ' Art. 111. Przekroczenie rozpori~d~eń . wojewo
<ly(komisarza rządu) . wydanych n,a z'ąsacłzie ' art. 108 
p; 2 rozporządzenia niniejszego, uI~ga karze grzyw
ny . do pięciuset z~Qltych 'lub karze aresztu do' 14 
'urii; albo obu tym karom łącznie, . . . 

. '.:J;- . W orzeczeniuskazującem władza adininistra
cyjna oznaczy karę aresztu zastępczego na 'wypadek 
ni'dciągalności grzywny, według śwobodrtego ' uzna-
nia, jednak nie powyżej dni 14. . , 

'c. Doorzekanm o czynąch, karalnyĆ'hwedług po
stano;wień artykułu niniejszego, ppwołane są , powia
towe władze administracji ogólnej. ' 

Przeciwko orzeczeniu tych władz mOŻiia w cią
~u ·dni siedmiu od dnia doręczenia orzeczenia wnieść 

na ręce tej władzy administracji ogólnej, która on:e
czenie wydała, odwołanie ' się do właściwego sądu 
okręgowego. ··· . · '" 

Sąd ten rozstrzyga prawomocnie przy odpowie
dniem zastosowaniu , pr.zepisów dotyczących ' odwo· 
łań od wyroków sądów powiatowych (pokoju).. .. t 

Sąd okręgowy nie może jednak uchylić orZecze .. 
nia z przekazaniem ~prawy do ponownego rązpozna
nia przez władze administracyjne. . . 

Odwołanie się' do sądu nie wstrzymuje wykona
nia kary; kary pozbawienia 'rolności nie wolno je
dnak wykonać bez zgody oskarŻónego przed prawo
mocnością orzeczenia, 

'Art. 112. W celu przeprowadzania swoicp. .zą,:, . 
rządzeń władze ' administracyjne stosują nasŁępująSY 
tryb postępowania: . ... ... ~ 

1) władza wzyw.a W drod,ze pisemnej z zagro*ę
niem zasŁosowania przymusu do wykonąnia :t:.atzą~ 
dzenia w określonym przez nią terminie, a jeśli zwło
ka grozi niebezpieczeństwem -do bezzwłocznego 
wykonania; , . 

2) po upływie terminu, zakreślonego . przez 
władzę, względnie niewykonania bezzwłocznego; wJa,
dza może zarządzić wykonanie czynności przezo$obę 
trzecią i ściągnąć od zobo~iązanego kosztYi zwią-
zane z wykonanie~; . 

)) jeżeli zarządzonej czynności nie m.ożnawYr
konać przez osobę trzecią lub gdy jest rzeczą pewną" 
że obowiązany nie będzie w stanie pokryć kosztów 
wykonania . przez osobę trzecią, władza po upływie 
terminu, oznaczonego W.p, l, celem zmuszenia. zobo
wiązanego do wykonania czynności nakłada na nie'
go zagrożoną ewentualnie karę pieniężną do pięciuset 
;złotych i zakreśla ponowny termin dp wykonania 
czynności pod zagrożeniem ponownej kary pieriiężnei,j 
środek ' ten. można powtarzać, jednak suma o zn'a c:Z 0-:' 
nych w ten sposób kar pieniężnych nie może prze
wyższać kwoty dwóch lysięcy złotych; na wypadek 
nieściągaJności poszczególnej kary pieniężnej ma za
stosowanie art. 111 ust. 2; , 

4) gdy chodzi o obowiążek znoszenia lub zanie~ 
chania, władza w każdym wypadku przeciwdziałania 
orzeka cęłem wymuszenia zachowania się zgodnego 
z prawem karę pieniężną do pięciuset , złotych lub 
areszt do czternastu dni; suma kar pieniężnych nie 
może prz.ewyżs·zać pięciu tysięcy złotych, . a . kar 
a'resztv ~ trzech miesięcy; na 'wypadek nieściągalnO:
ści poszczególnej kary pieniężnej ma zastosowanie 
art. 111 ust. 2; . 
. . 5) przymus bezpośredni wolno stosować jeąy; 

nie w tych wypadkach, w których wykonanie zl;\iź;i
dzenia w inny sposób nie jest możliwe; .' ... . . 
. 6) należytości pienięzne w zakresie adfl1inisha: 

cji ogólnej, nałożone prawomocnie, władze adniini
stracyjne ściągają za pośrednict~em własnych orga-
nów,all~o organów gminnych; . . 
jeżeli mimo uprzedniego . upomnienia, w które-m 
wskazano miejsce i termi~zapłaty, należytość , pie 
zostanie uiszczona, -'należy żastosować środki egze~ 
kucyjne przępisane przy ści<J,ganiu zaległych pod,afk9"vf 
bezpośrednich. . . . ' . ..' .' 

Art. 113. Postanowienia rozdziału niniejszego 
nie · naruszają obowiązuja,s5ych przepisów prawnych, 
które władzom administracji ogólnej przyznająuprawio 
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nienia dalej idące, aniżeli te, o których mow.a Art. 119. . Do urzędników fachowych w rozu" 
. w art. 108, 109, 111 i 112. mieriiu art. 34 zalicza się w dziale administracji pra-

. ,' :" Na obszarze województw: poznańskiego i pó- cy 'i, opieki społecznej . naczelników wydziałów. 
morskiego ' zamiast przepisów, zawartych wart. 108 względnie kierowników oddziałów dla tych spraw: 
p. 2, 109 i 112, pozostają .w mocy przepisy dotych- w ' urzędach wojewódzkich, oraz wojewódzkicll 

, C"lasowe. • inspektorów opieki społecznej i ' pośrednictwa ·praC1':. 

R o z dzia ł ' IX. 

. Przepisy .przejściowe; 

Art. 114. Kasuje się rady wojewódzkie na 
Obszarze województw: białostockiego, kieleckiego, 
l;Ubęlskiego,' łódzkiego, warszawskiego, wołyńskiego, 
poleskiego, nowogródzkiego i wileńskiego. Funkcje 
fych rad przechodzą ria wojewódzkie ciała kolegjalne, 
wYIl1ienione wart. 40 i 41. 

, Art. 115. Na' obszarze województw: krakow-
skiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopol
skiego wybory do rad wojewódzkich zarządzi Mini
sth Spraw Wewnętrznych po przeprowadzeniu wy
Dorów do rad (sejmików) p'owiatowych. 

Do czasu utworzeniani,d wojewódzkich funkcje 
ty'ch rad sprawować będą wydziały wojewódzkie. 
,Cżłonków wydziałów wojewódzkich, 'októi'ych mo
wa :vi art. 48 p. 3, powoła Minister Spraw Wewnętrz
~ych z pośród obywateli zamieszkałych na obszarze 
województwa, a posiadających bierne prawo wybor
ć~ do rady wojewódzkiej (art. 42). 

- ' ,. . 

zaś w dziale . administracji robót publicznych: " . 
1) funkcjonarjuszów pomocniczych, " p~zydzie .. 

lonych do załatwiania spraw przy budowie i ' utrz'-y:;" 
maniu budowli publicznych naziemnych, wodnycn 
i drogowych; " . 

2) funkcjonarjuszów, ' opłacanych z kredyt.Ow 
buąowlanych Ministerstwa Robót Publicżn"y~b: 
względnie innych ministerstw. 

Art. 120~W zakresie administracji . 1-00'6 t . pu .. 
bl1cznych dotychczasowy stosunek powiątowy,cll 
władz administracji .cgólnej do osobnych urzędów; 
i organów technicznych pozostaje bez zmiany do. cza
su ich zespolenia w drodze rozporządz.eriia · Ministra: 
Robót Public:tmych, Wydanego w porozumieniu z . Mi .. 
nistrem Spraw Wewnętrznych. ' ' 

Art. ut. W ciągu sześCiu . mie~ięcy od wejści~ 
w życie rozporządzenia niniejszego Rada MinistróW: 
zdecyduje w drodze rozporządzenia, którekolegi~ 
(rady, komisje, ciała doradcze i t. d.), współdziałają;' 
ce obecnie na obszarze województw i powiatów pizy! 
udziale czynn'ika obywatelskiego 'z głosem opinjo:
daw:czyni lub stanowczym w wYkonywaniu zada~ 
administracji ogólnej, mają być nadal utrzymane. 

Po upływie tego terminu upr~wnienia kolegjó~~ 
l ' Art. 116. Przepisy rozdziału V wejdą w życie co do których Rada Ministrów nie wyda , żadnej de-

' na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, cyzji, przechodzą na wojewódzkie ipowiatoweorga
stanisławowskiego i 'tarnópols~iego po dokonaniu no- na kolegjalne (art. 40, 41 i 80). .." 
:w,ych~yborów do rad (sejmików) powiatowych. " W celu wykonania przepisów artykułu ni~iej-
" szego Rada Ministrów jest władna wydać potrzebne 
' .. " Art. 117. W miastaćh, w których w chwili wej- przepisy przechodnie i wykonawcze, W szczególno-
ś'Cia w życie rozporządzenia niniejszego ' organa mieJ'- , ści, w związku z przekazaniem czynności poszczegóI
skie sprawują funkcje powiatowej administracji ogól- . nych kolegjów wydziałom wojewódzkim Rada Mini-
nef,winny one funkcje te sprawować nadal, dopóki strów może określić, jaki urzędnik winien ficzestn~ 
R,ad~ Ministrów w drodze osobnego' rozporządzenia czyć w odnośnych obradach wydziału wojewódzkiego 
inaczej nie postanowi. To samo dotyczy organów pań- VI miejsce drugiego członka według art. 48 p.2 ro:t
st~owych, które w chwili wejścia w życie rozparzą- porządzenia niniejszego. 
Ozenia niniejszego sprawują w tych miastach wszyst-
~W I~b niektÓre funkcje adnVnistracjiogólnej. Orga- Przepisy artykułu niniejszego nie mają ulsŁos'o'-
nale' otrzymują tytuł i stanowisko starostów grodz- wania do wojewódzkich rad wodnych. " ., 
kich. . 
'. Odnośnie ' do kolegjalnego współdziałania czyn

n:i~a obywatelskiego w powiatowej administracji 
ogólnej, sprawowanej przez organa miejskie, wymie
nieme w póprzednim ustępie, znajduje analogiczne 
z'astosowanie, przepis art. 84. . r - . - . 

' j ' Art'. 118. Właściwi' ministrowie w sprawach, 
należących do bezpośredniego zakresu działania wo
Jewodów (art. 27); są uprawnieni zastrzeżone im do
tyć;hczas ' decyzje . przekazywać w drodze rozporzą
~zeń wojewgdom ~az : ~onUsarzowi Rządu, zaś decy~ 
zJe, ' zastrzetone dotychczas wojewodom, przekazy
wać starostom powiatowym, starostom grodzkim oraz 
j~'llym władzdmadministI:acji ogólnej. " . 
.• ' .. Właściwi m\nistrowie, są również uprawnieni do 
Pr1eęl<azywp.nia · I):qmisar~o:wJ, Rządu decyzyj, zastrze
żonych. z reguły starostom . 

• 

Art. 122. W · ciągu 2 miesięcy ' oef wejśCia: 
w życie rozporządzenia niniejszego Rada MinistróW: 
oznaczy W drodze rozporządzenia, które z wychodzą
cych d,otych9~as na obszarze województw . względnie 
powiatów. 'dzienniki urzędowe mają 'być ska:s9warie. 

Na obszarze woj'ewództw:' poznańskiego '.1 P\~7 
morskiego wszelkie zarządzenia i obwieszcze~a, kic,.:. 
re na mocy istniejących . przepisów prawnyCh były 
ogłaszane w Orę.downiku Publicznym Dziennika: 
Urzędow,ęgo ,Wojewódżt)Va, winny być odtądógła-
szane w Dzienniku Wojew.ódzkim. ' ' :. " 

Artykuły: 38 i niniejszy nie dotyczą ogłoszen 
płatnych, kt-órewedług dotychczasowych przepisów 
są zamieszczane w publikacjach urzędowych. 'c 

Art. 123. · ,Minister Spraw, Wewnętrznych .. je.st 
uprawniony do występowania z inicjatywą wobec 

• 
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właściwych ministr6w oraz Rady Ministr6w w spra- . Minister: K; Bartel 
wie rozporządzeń, o których mowa wart. 118, 121 \ . 
i ,123; , . Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

o ile właściwy minister nie wyrazi swojej zgo-
ay, decyduje ~ada Ministrów. . , 

:Art. 124. Sprawy, będące w c;hwili wejścia 
IW życie rO;lporządzenia niniejszego w toku postępo:' 
(Wania, niezakończone w danej instancji, winny ·· być 
z.ałatwlon,e w tejże instancji przy zastbSowaniu do';' 
tychczas obowiązujących przepisów. 
. W dalszem ~tępowaniu, prowa.dżonem w to-

ku instancyj, należy do spr~w tychp.od względem ro
dzaju postępowania, właściwości władz i dopuszczal
nościśrodków pra,wnych, stosować przepisy rozpo-

. r~ądz;enia niniejszego. " , 
'Jeżeli ot:l::eczenie względnie ~chwała, 'wydan,e 

'VI d~nęj instancji, zostały doręczoueprzed , wejściem 
W życie rozporządz~nia niniejszego, a śfc;>dek prawny 
'cle:> dalszej in,staucj~ nie został jeszcze wniesiony, -
należy postępować tak, jakgdyby orzeczenie wzgląd,. 
nie ' uchwała dimej instancji zostały wydane i dorę
c~oł'j.e W dnil,! wejścia w i;ycie rozporządzeni~ niniej- ' 
6ze~o. . . 

J\rt. 125. Niezależnie od uprą.wniefi., nadanych 
. Radzie .Ministrów względnie ministrom w poszcze
gólnych artykułach rozporządzenia niniejszego, a do
ty!:zących jego wykonania, Rada Ministrów ma pra
wo wydawać w drodze rozporządzenia przepisy uzga
dnia;ą~e, przejściowe i wykonawcze, któr'e okażą się 
lłiezb(due dla wprowadzenia wżycie organizacji 
władz administracji ogólnej, przewidziane'jw rozpo
rządzeniu niniejszem i przystosowaniadotychczaso
wego zakresu działania, organizacjii' k()mpetencji 
władz i urzędów, sprawujących obecnie funkcje ad
ministracji ogólnej, do nowej organizacji,w rOzporzą
dzeniuniniejszem przewidzianej. .. ': 

Minister Spraw Zagranicznych: Auaust Zaleski 

Minister Skarbu: G. Czechou;!cz 

Mi,nister Sprawiedliwości: 'A. Meyntowicz 

Minister Wyznań Religijnych i Oświeceni.a 'Publicznego: 
Dr. Dobrucki 

Minister Rolnictwa: K. N..ięzCl,byto.wski 

Minister Przemysłu i ~andlu: Ę. Kwiatkowski 

Minister Komunikacji: Romocki 

.Minister .Robót Publicznych: MOlQczewski 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. JurkiewicZi 

Minister Reform Rolnych: Witold Slaniewfcz 

Miriister Poc~t i Telegrafów: BO$uslaw Miedziń§k~ 

87. 
~ 

Rozporza~dzenie Redy Ministrów 

z dnia 121 stycznia 1928 ~. , 

Ro z d da ł X. 

w sprAwie zn:'liany rozporz~dzenia Rady Mlnistr6w . 
'. z dnia 6 I:1rudni-a 1927 r. w sprOlwie ustalenia pod. 

\ stawowe; ceny monopolowej za spirytus, który 

Przepisy ho1!cowe. 

Art. 126. Wy~onanie rozporządzeni~ ' nińiej
szego porucza siQ Ministrowi Spraw Wewnętrznych 

. w porozumieniu z zaintetesowe.nymii ministrami! a co 
do otzectnictwa karnego -- Ministrowi Spraw We
wn~trznych i Ministrowi Sprawiedliwośd. 

Art. 127. RozPOrztldzenie niniejsze wchodzi 
w życie po upływie 30 dni od dni o. ogłoszenia i obo
w'iązuje na obszarze całe; RzeczypospoHtej. z wyjąt-
kiem województwa ś1ąsldego. ' 

Równocześnie tracą moc ~szelkie przepi5y 
prawne, wydane w sprawach; uregulowo,nych rozpo
rządzeniem niniejszem, o He są fl\)rZ(!CZnc z i2~O po-
stanowianiami. ' 

Prezydent RzeczYPoGpolitej: l. Mościcki 

Preze3 Rady Ministrów i l\1in!l!Iter Spx:aw Wojskowych: 
, J.Pilsuc!#d 

będzie d~starczony Dyre!roji PańsiwowcgoMono .. 
polu Spirytusowego w k&mp~!!ji 1927/28 r. 

. I Na podstawie art. 10 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dni~ 26 w.arca 1927 r. o monow 

polu spiryiusowym (Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 289) 
zarządza się conast~puje; 

. § 1. § 2 wytej wymienionego rozporzJdzenia 
z dnia 6 grudnia . 1927 t. (Dz. U. :R. P. Nr.) 14, 
poz. 976) otrzymuje nastąpując:e brzmie~ie: 

nMonopo!owa cena nabycia spirytusu surowego 
z gorzeli t przemysłowych Vi my~lart. 11 ust. 4 i S 
cytowanego wyżej rozporżądzenia PrezydentaRzg:. 
czypo"politej z dnia 26 marca 1927 r. ustala się 
w kampanji 1927/28r. w wysokości następującej: 

za spirytus kontyngentowy z gorzelń drożdżo"· 
wych -"- zł. 49.83 za 1 hl. 100°, 
za spirytus k()nty~gen!owy z pozostałych gorzelń 
przemysłowych: 

aj zuzytkowujących cały tap!!: wywaru zł. 81 
. za 1 · hl. 100°, 

/-., 
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