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240 Dziennik' Ustaw, :poz. 118, 119 i 120. Nr. 14. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
t dniem 1 kwietnia 1929 r. 

Prezes Rady Ministrów! K. Bartel 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowskt 

Minister Skarbu: G. Czechowicz 

Minister Sprawiedliwości: ~t. Car 

119. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 20 lutego 1929 r. 

o zmianie granic powiatów: brasławskiego, dziś
nieńskiego, postawskiego, wi1ejskiego i mołode

czańskiegow województwie wileilskiem. 

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy Z dnia 71ipcą 1921 r. 
w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów 
na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko-w, gier
skiej, jak również dokonywania na obszarze b. oziel
nicy austrjacko-węgierskiej zmian obszaru działania 
samorządowych reprezentacyj powiatowych (Dz. U. 
R. P. Nr. 64, poz. 400) zarządza się co następuje: 

§ l. Z gminy Kozłowszczyzna w powiecie po
stawskim wyłącza się wsie: Polelejki, Mołonica, Ladniki, 
folwarki: Karolinowo, Ostrów-i włącza się je do gminy 
Szarkowszciyzna w powiecie dziśniellskim. 

§ 2. Z gminy Norzyca w powiecie postawskim 
wyłącza się \ysie: Wołkov,·szczyzna, Dzierkowszczyzna, 
Sturowszczyzna, Zaozierze, Borysowszczyzna, Glcho
wiki,. folwarki: Wołkowszczyzna, Dzierkowszczyzna, 
Hołubowo, Nowopole, zaścianek Bliźnie - i włącza 
się je do gminy Głębokie w powiecie dziśnieńskim. 

§ 3. Z gminy Wierzchnie w powiecie dziśniell
skim wyłącża się wsie: Moczuliszcze, Dulin, Adamowce, 
Murzy, Jaryżyn, Żab orze, Wieracieje ' Małe, Hubin, 
folwarki: Hruzdowo, Różanpol, Mazuryn, Petrynowo, 
Borek II, Michalinowo, Hubin, Wieracieje, Lubianiszki, 
zaścianki: Spokojność, Krukowszczyzna - i włącza 
się je do gminy Kozłowszczyzna w powiecie postaw
skim. 

§ 4. Z gminy Jody VII powie<:ie brasławskim \YY
łącza się wieś Proszki, folwark Stanisławowo, zaścianki: 
:Qębowo, Ewelinowo, zaś Z gminy NowY Pohost w tymże 
powie~ie wsie: Ostrowlany, Kozaki, Nowinka, lwlonje: 
Halinowo, Puki, Kr~wczonki, Rujki, zaścianki: No
winka, Kułaki, Mały Obrąb, Podrzeczki - i włącza 
się je do gminy Szar!w\Yszczyzna w powiecie dziśnień
s}cim. 

§ 5. Z gminy Bienica w powiecie mołodecza4-
skim wyłącza się wsie: Mickiewicze, Chausty, Ja
godna, Rudnia, Ordzieja, folwarki: Nowe Pole, Bur
łaczek, zaścianki: Mat;ampol, Polanka, ~tudziehiec, 

Bielkowo, OkuszkowszcZHna-i włącza się je do gminy 
Wojstom w powiecie wiłejskim. 

§ 6. Z gminy Z0śna w powiecie postawskim wy
łącza się wsie: Domosławice, Mostowiki, zaścianki: 
Mostowe, Mostowe Cerkiewne, Zauhol-i włącza się je 
do gminy Krzywicze w powiecie wilejskim. 

§ 7. Wykonanie niniejszego rozporządżenia po
rucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 
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§ 8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ~~~: 
Z ~niem 1 kwietnia 1929' ' t ; , 

Prezes Jł~dy Ministrc)\V: !(. 13(1rt~l 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

Minister Skarbu: G. Czechowicz 

Minister Sprawiedliwości: St. Car 

1ao. 

Ro~p~r~ąd:z;ę:p.,e ~ady M-fnf!!;tró,w 

z dnia 20 lutego 1929 r. 

w sprawie zmiany granic powiatów: dubień
skiego i łuckiegó w w~jewódz;twie \yołyu.sltiem: 

Na podstawie ano 1 i 2 ustawy ;Z; dtlią ~ lipq 19~1 }' 
w przedmiocie dokQny\Yąnia Z111łątl ~rąl1ic ' powiatbw 
na obszarach b. dzielnic .rosyjs~iej ł ątf:'$trjacko-węgier
skiej, jak r~wnięż dokony:-,.yanią na ob~zątZ~ Q. dziel
nicy austt:ia<:ko-węgiers~iej zrp.iap ob?ząru działania 
samorządowych reprezentacyj powiatowych (Dz. U. 
R. P. Nr. 64, poz. 400) zarządza się co następuje: 

§ L Z gminy Jarosławicze, w powiecie dubień
skim, województwie wołyńskiem wyłącza się kolonję 
"Wola-Rykańska" i włąćża się ją do ' gmińf Połortlcl 
w powiecie łuckim w temże województwie. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
rucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
Z dniem 1 kwietnia 1929 r. 

Prezes Rady Ministrów: K. Bartet 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

Minister Skarbu: G. Czechowicz 

MinistH Sprawiedliwośc~: St. r::qr 




