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ł89. 

RóŹPQRZĄDiENl.t RADY MINISTRóW 
Ź dhia 16 marca i 929 r. 

b itn{ii~tls~~t!~~~1tw~d~f~~Kr6d:~~g~; i piotr-

" Na pa1'łsta:wie art. 1 i 2 usbwy z dnia 7 lipca 
1~21 t. W przedmioCie dokonywania zmian granic 
Ptfwiatów tra obszarach b. dzielnic rosyjskiej i au
sttracKO ~ , węgrerskiej ; jak również dokonywania na 
obs'zarze b; diielnicy austrj,ac ko - węgierskiej zmian 
6tisza:rli dZiałania , samórządo"\vych repre1zentacyj po
w:iatcnvych; (fh: U. K P. Nr. 64; ,poz. 400) zatżądza 
się co hItstępuje : 

§ i. Z sin.iny wiej.skiejSulmierzyce w powi~
cie radomskowskim:, województwie łÓażK iem, wyła;-
S1:~_ .się , -,vi:~ ruszc~a ~ ~~ąc~a S!.ę ją do g~~ny wi~j
sRIeJ ChapIehce, w pOWleCIe plOtrkowsk,lm, temze 
wojewódHwie. 

§!; W1kotlanie riińiejszegó rozporz ądzenia 
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętr,znych. 

§ 3. ," Rozporządzenie niniejśze wchodzi w ży
cie z dniem 1 kwietnia 1929 r. 

Prezes Rady Ministrów : K. Barlei 

Minister Spraw Wewnętrznych : Sławoj Składkowski 

Kierownik Minister.stwa Skarbu: Grodyński 

Minister Sprawiedliwości: St. Car 

190. 

ttdtfiÓ'RZĄDZENiE RADY NlINistRóW 

ź ania 16 marca 1929 t. 

tJ zmisieniu po~iatu p·eczeniżyńskiego w wojewódz
twie staoisławowskiem. 

, Na podstawie art. 1 i 2 ustaiwy z .dnia 7 lipca 
1921 f. Vi przedrriiocie dokonywania zmian 6ranic 
powiatów na bbsźarach b. (lz,ielnic rosyjskiej °i <tu
śttjacłto - węgierskiej, jak również dokonywania na 
obszarze b. diielnicy austrjacko - węgierskiej żmian 
o~szaru dzią-ł~nia sar,norządowych reprezentacyj po
~Iatowyc~. J~~. , U. R. P . Nr. 64, poz. 400J zarządza 
SIę co następuJe: 

§ 1. Znosi się powiat peczeniżytiski w woje
wództwie stanisła wowskiem. 

. § 2. , . .obszar " dotychcza'sowego powiatu pecze-
ilityfislłieg6 wł~eża się Vi całości do j:lowia:tu koło- ' 
myjskiego w województwie stanisławowskiem. 

§ 3. Wyko~anle niniejszego rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w po
rozumieniu z Ministtami SIła:6u i Sprawiedliwości. 

§ 4. Rozporżądźenie niiliejsże wcho'dzi w ży
CIe z dniem. 1 kwietnia: 1929 r. 
Preżes :Ra,dy Ministrów: K. BarleI 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

~ierownik Ministerstwa Skarbu: Grod)l'fzski 

Minister Sprawiedliwości: SI. Car 

191. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 16 marca 19'29 r. 

o zmianie graitic powicitów skaładfiego i kopyczy
oieckiego w województwie tarnopolskiem. 

Na podstawie art. 1 i L; ustawy z ania 7 lipca 
1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic 
powiatów M obszarach b. dż,ielnic rosyjskiej i au
s-irjacko - węgiers kiej; jak również dokonywania: na 
ob szarże b. dzielnicy austrjacko - węgierskiej zmian 
obszaru działania samorządowych repręzentacyj Rg
wiatowych (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 400) zarządza 
się co następuje: 

§ 1. Gminę wiejską Soroka wyłąc~a się z po
wiatu skałackiego w województwie tarnopolSkiein 
i włącza się ją do powiatu kopyczynieckiego VI tym
że województwie. 

§ 2. Wykonanie niniejszego roi.porż~tiieriia 
porucza się Ministrowi Spraw Wewn-ętrznych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodżi w ży
cie z dnie11l 1 kwietnia 1929 r. 

Prezes Rady Ministrów: K. Barlei 

Minister Spraw Wewnętrznych: Slawój Składkowski 

Kierownik Minis-ierstwa Skarbu: Gródy,hiU 

Ministet Sprawie.dliwości: SI. Caf 

-192. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 
z dnia 27 marca 1929 r. 

o zmianie gr~nic obs?:atów. dzia4ulili sam9.rzijdo}VYch 
reprezentacyj powiatowych ~ Białej i WadowIcach 
i o utworzeniu obszat:u działaąia s~iiioriądowejre
prezentacji powiatowej w Oświęcimiu w woJewódz.-

twie krakowskiem. 

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia -7 lipca 19'21 
J:"oku w przedmiocie dokonywan.ia zmialn granic pó .. 
wiatów na obszarach b. dzielnic rosyjśkiej i austr
jacko-węgierskie ;, jak rÓwniCż dokóuywanla na '01>-



szaj.z~ b. d.iidhicy atistdack~cwęgłet'skiei żmiah . ob
szaru dzia ła'nia samorz:ądowych reprezentacyj povv',ia:' 
towy ch (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 400) , w brzmieniu 
u~'ta.lonem rQzpotządzeni'em, Prezydenta Rze~zYPQ
spolitej z dnia 22 marca i 928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 38, 
poz. 376) zarządza się cO naśtę'puje: 

§ l, Wyłącza się z ,obszarów dz,iałani,a: śamó 
l;'żądo,Wych reprezentacyj powiatowych w Białe'j 
i w Wadowicach gminy, należące do powiatu oświę
cimskl~ego. 

§ 2, Z gmin należących clio powiatu 'o święcim
skiego tworzy się obszar działania samorządowej re
prezentac ji powiatowe j w Oświęcimiu. 

§ 3, W ykonanie niniejszego rozporządzenia po
rucza się Ministrowi Spraw Wewnęt!"znych w poro
zumi,emu z Micis trem Skarbu i Ministrem Spr,a:wie
dliwośd. 

§ 4, Rozporządzeni'e 1ll1'1lle)'sze wchodzi w ży
CH:! z dniem 1 kwie tnia 1929 r. 

Prezes Rady Mil1Ji.strów: K. BarleI 

Minister Spraw Wewnętrznych: Stawo j Skladkowski 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Grodyński 

Miruster SpraJw.iedliwośd: SI, Car 

193, 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 16 marca 1929 r. 

o utworzeniu obszaru d~iałania samorządowej repre
zentacji powiatowej w Przeworsku i o zbiianie gra
nic obszaru działania samorządowej reprezentacji po
wiatowej w Łańcucie w województwie lwowskiem, 

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 
1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic 
pOlWiatów na obszarach b. dzielnic r osyjskie j i au
strjacko - węgierskiej , jak również dokonywania na 
obszarze b. dzielnicy austrjacko - węg'ierskie j zmian 
obszaru działania samorządowych r eprezentacyj po
wiatowych (Dz. U. R. P . Nr. 64, poz. 400) w brzmie
niu ustalonem rozporządzeniem Prezydenta: Rzeczy
pospolitej z ,dnia 22 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 38, 
p'oz. 376) zarządza się co następuje : 

§ 1. Z ohszaru działania samorządowe j r epre
zentacjoi pawia'towej w Łańcucie wyłącza się gminy, 
należące do powiatu przeworskiego. 

§ 2, Z gmin ,należących do powiatu prze,wor
skiego tworzy się obszar działania samnrządowej re
prezentacji powiatowej w Przeworsku (przeworski 
związek powiatowy). 

§ 3, Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w po-

-385 

rozumieniu z Ministrem Skarbu i z Ministrem Spra
wiedliwości 

§ 4, Rozporządzen~e . , niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 Kwii~tiiiii 1929 r. 

Pre'zes Rady Ministraw: K. Barlei 

Mihist~t Sp~aW Wewnętrznych: SlawojSliliidkowski 

K,ierowriik MiriTśŁer śtwa SKarbu: Urod§rlslfl 

Ministir Sprawiedliwości: St. Car 

194, 

RO'ZPORŹĄDZEN'I:E RADY MINIstRÓW 

z dnia 16 marc<i 1929 r. 

ó źmianie granic ob'starów dżiiłłt:ihia śaińdrźądóWjdi 
reprezentacjj powiatowych vi :Brddacli, w Biżeia
nach i w Złoczowie oraz o utworzertiU: obszaru dzia
łania samorządowej reprezentacji powiatpwej w Zbo-

, rowie w województwie tarn'op'ólskiem, 

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 
1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic 
powiitów na obszarach b. dzii:dnic ros)ijskiej i au
strjacko - węgierskiej, jak rownież dokonywania na 
obszarze b. dzielnicy austrjacko - węg'ierskiej zmian 
obszaru działania samorządowych reprezentacyj po
wiatowych (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 400) w brzmie
nin ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rżeczy
pospolitej z dnia 22 marca 1928 r. (Dz. U. R.·P. Nr. 38, 
poz. 376) zarządza s ię co następuje: 

§ L Z obszarów działania samorządowych re
prezentacyj pow ia-towych w Brodach, w Złoczowie 
i w Brzeżanach wyłącza się gminy, na.leżące do po
wiatu zborowskicgo. 

§ 2. Z gmin powiatu zborowskiego tworzy się 
obszar działania samorządowej reprezentacji powia
towej w Zborowie. 

§ 3, Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w po
rozumieniu z Ministrem Skarbu i z Ministrem Spra
wiedhwości. 

§ 4, Rozporządzenie niniejsze wchodżi w ży
cie z dniem 1 kwietnia 1929 r. 

Prezes Rady Ministrów: K. Barlei 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj SkładkolvslU 

K!ierownik Ministerstwa Skarbu: Grodyński 

Minister Sprawiedliwości: St. tar 




