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195. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 16 marca 1929 r. 

o zmianie granic obszarów dz~ałania samorządowych 
reprezentacyj powiatowych w Brodach i w Kamion
ce StrumBowej oraz o utworzeniu obszaru działani a 
samorządowej reprezentacji powiatowej w Radzie-

chowie w województwie tarnopolskiem, 

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 7 lip~a 
1921 r . w przedmioc ie dokonywania zmian gral1lc 
p owiatów na obszarach b. dzielnic rosyj skiej i au
str jacko - węgierskiej. jak również dokonywania na 
obszarze b. dzielnicy austrjacko - węgie r s kiej zmian 
obszaru działan:a samorzadowych repr ezentacyj po
wia towych (Dz. U. R. P. Nr . 64, pez. 4DO) w brzmie
niu ustalonem ro zporządzeniem Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 22 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 38, 
poz. 376) zarządza się co następuje: 

§ J. Z obszaró~ działania samorządowych re
prezentacyj powiato·wych ,v Brodach i w Kamio.nce 
Strumiłowej wyłącza się gminy, naieżące do powiatu 
r adziechowskiego. 

(D ~. U. R. P. Nr. 92, poz. 719) zarządza się co nastę
p UJe: 

§ 1. Z· gminy wie:skie( ' Ostrów w powiecie 
ropczyckim, województ wie krakowsxiem, wyłącza 
się: przysió łe k o nazwie Czeka j, drogę dojazdov.rą 
ł c;,czącą miasto Rop::zyce z dw orcem ko :ejowym, 
oznaczona liczbami katas t ra lnemi 1243 i 1244j1,par
cele stan;w:ącą własność kole i pallstwowej oznaczo
ną 'liczbą katastralną 1227; zaś z ~miny wie jskie j 
Skrzyszów, w tymże powiecie i województwje: przy
s:ółek również o nazwie Czekaj, parcelę s tanowią
cą własno~ ć kolei państwowej, oznaczoną liczbą ka
tas tralną 873/3 

- i wIącza się je do gminy miejsk'iej Ropczyc e, 
w powiecie ropc zyckim, województwie krakowskiem. 
~ 

§ 2. Wy:w nanie Dlme jSzego roz;>orządzenia 
porucza się lVi inistrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 kV/ietnia 1929 r. 

Prezes Rady Ministrów : K. Barlel 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

Minister Sprawiedliwoś ci: Sl. Car 

§ 2. Z gmin powiatu rad~ie~howskieg o t,:,:orzy Kierownik Ministerstwa Skarbu: Grody/iski 
się obs za r działania samorządowej repre zentaCji po-
wiatowe j w Ra dzie chowie. 

§ 3. 'Wy konanie nimeJszego ro zporządze;;ia 
porucza się Mi nistrowi Spraw 'V'V' ewnętrznych w po
rozumieniu z Ministrem Skarbu i z l\linistrem Spra
wiedliwości 

§ 4. Rozporządzenie ninie jsze wcho dzi w ży
cie z dniem 1 kwietnia 1929 r. 

Prezes Rady Ministrów: K. Barlel 

Ministe r Spraw Wewnętrznych : Slawoj Składkowski 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Grodyński 

Minister Sprawiedliwośc i: Sl. Car 

196. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 27 marca 1929 r. 

o rozszerzeniu granic gminy miejs!dej 
w powiecie ropczyckim, wojewóclziwie 

skiem. 

Ropczyce 
krakow-

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 1 s:erp
nia 1923 r. w prze dmiocie doko nywania zmian gra
nic miejsk ich na obszarze b. Kró lestwa Gal ic ji i Lo
domerj,i wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem 

197. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 27 marca 1929 r. 

o pcłączeniu gmin wiejskich Myś'.;~ cin i Strychowo 
w powiecie gnieźnie:ńskim, województwie 

poznańskiem . 

N a pCtdstawie art. 104 r Ctzp c r z ądzcn: a Prez y
denta Rzeczypo spolitej z dr:ia 19 sŁyczn'a 1928 r. 
o crg:mizac ji i zakres ie działania w ra dz a'dm:,n;s ~ rac ji 
ogólnej (Dz . U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządza się co 
następuje: 

§ 1. Gminę w;iejską Myślęcin w powiec:e gnieź 
n ieńskim, województwie pozn 2ńsk:em z11' si się. a te
rytcrjum jej włącza się do gmin v wiejskie j S trycho
wo w tymże powiecie i we'jewód'Z hvie. 

§ 2. W ykonanie niniejsze10 rozrporzfl .dzenia po
rucza się Ministrowi Spraw Wewnęlnnych . 

§ 3. Rc'zporząd zen i e nin:ej sze wch cdzi w życic 
z dniem 1 kwietnia 1929 r. 

Prezes Rady Ministrów: K. Barlel 

Minister Spraw Wewnętrznych : Sławoj SRladkowski 




