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zywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. 
zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. 
Nr. 86, pqz . 770) zarządzam co następuje: 

§ 1. Z gminy Tyniec w powiecie kaliskim, wo
jewództwie łódzkiem wyłącza się wieś Zawady i włą
cza się ją do gminy wiejskiej Opatówek w tymże 
powiecie i województwie. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 kwietnia 1929 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych: ::'ławoj Składkowski 

167. 

Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych 

z dnia 8 marca 1929 r. 

o utworzeniu gminy wiejskiej Nałęczów i o zmianie 
granic niektórych gmin wiejskich na obszarze powia

tu puławskiego, w województwie lubelskiem. 

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 
1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązy
wania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. za
borów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. Nr. 86, 
poz. 770) zarządzam co następuje: 

§ 1. Z gminy wiejskiej Drzewce wyłącza się 
następujące miejscowości: wieś Bochotnicę, wieś Cyn
ków, wieś Czesławice, wieś Charz A ., i kolonję Charz 
B., wieś Chmszczów, uzdrowisko Nałęczów, kolonję 
Nałęczów, wieś Piotrowice, wieś Sadurki, wieś Strzel
ce, kolonję Strzelce oraz kolonję Paulinów i z wymie
nionych miejscowości tworzy się gminę wiejską Na
łęczów. 

§ 2. Z gminy wiejskiej Karczmiska wyłącza się 
wieś Rzeczycę , kolonję Rzeczycę oraz wieś Skowie
szyn i włącza się je do gminy wiejskiej Celejów. 

§ 3. Z gminy wiejskiej Karczmiska wyłącza się 
miejscowości: wieś Obliżniak, wieś Kocianów, ko-

lonję Łubki, Wles Niezabitów, kolonj ę Niezabitów, 
wieś Hutę, wieś Stanisławkę, wieś Zaborze, kolonję 
Zaborze Nr. l, kolonję Zaborze Nr. 2, kolonję Zabo
rze Nr. 3, kolonję ZabOJ.'ze Nr. 4 i kolonję Kębło Nr. 6, 
zaś z gminy wiejskiej Celejów wyłącza s ię wieś Za
wodę, wieś Mareczki oraz kolonję Zgórzyńskie i włą
cza się wymienione miejscowo ś ci do gminy wiejskiej 
Drzewce. 

§ 4. Z gminy wiejskiej Szczekarków wyłącza 
się wieś Uścięż i włącza s ię ją do gminy wiejskiej 
Karczmiska. 

§ 5. Z gminy wiejskiej Szczekarków wyłącza 
się wieś Niedźwiadę Dużą i włącza się ją do gminy 
wiejskiej Opole. 

§ 6. Rozporządzenie nil11eJsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 kwietnia 1929 r. 

Minister Spraw Wewnętrzny ch: Sławoj Składkowski 

168. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 

z dnia 25 lutego 1929 r. 

w sprawie zmian w organizacji kas skarbowych 
w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Kra

kowie. 

Na zasadzie art . 4 i 15 ustawy z dn ia 31 l ~pca 
1919 r. o tymczasowej organizacji wła dz i urzędów 
skarbowych (Dz . P. P. P . Nr. 65 , poz . 391) z ar ządzam 
co następuje : 

§ 1. Istniejącą w okręgu administracyjnym izby 
skarbowej w Krakowie k as ę s k"rbową w Czarnym 
Dunajcu znosi się 7. dniem 1 kwietnia 1929 r. 

§ 2. Dotychczasowe agendy znie sionej kasy 
skarbowej przechodzą na kasę skarbową w Nowym 
Targu. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 kwietnia 1929 r. 

Minister Skarbu: G. Czechowicz 
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