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Skarbu i będzie wypłacone z sum corocznie na ten cel 
do budżetu wstawionych. 

§ 7. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Reform Rolnych w porozu
mieniu z właściwymi ministrami. 

§ 8. Rozporządzenie niniej sze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

P'l"e1zes Rady Ministrów: K. Bartel 

Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz 

(Dz. U. R. P. Nr. 51, pot. 456), jako też w rozporzą
dzeni.ac h na ich podstawie wydanych. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
Cle z dniem ogłosz enia. 

Minister Spraw Wewnętrznych : Sławoj Sktddkowski 

Minister Spraw WojISkowych: J. Pilsudski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

Minister Komunikacji: K iihn 

251. Minister Robót Publicznych: M oraczewski 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: ~PRAW WE- Minister Skarbu: G. Czechowicz 
WNĘTRZNYCH, SPRAW WOJSKOWYCH, PRZE-
MYSŁU I HADLU, ROLNICTWA, KOMUNIKACJI Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. Jurkiewicz 

I ROBóT PUBLICZNYCH 

z dnia 12 stycznia 1929 r. 

w porozumieniu z Ministrami: Skarbu oraz Pracy 
i Opieki Społecznej w sprawie przekazania Komisa
rzowi Rządu m. stoI. Warszawy niektórych decyzyj. 

Na podstawie .a rt. 118 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej 7. dr..ia 19 s tycznia 1928 r. 
o organizacji i zakresie działania władz a dministracji 
ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11 , poz. 86) zarządza się co 
następuje: 

§ t. Komisarzowi Rządu m. sto Warszawy 
przekazuje się kompetencje zastrzeżone powIatowym 
władzom administracji ogólnej w następujących usta
wach i r<ozporządzeniach Prezyde nta Rzec zypospoli
tej : w ustawie z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym 
obowiązku wojskowym (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 46, 
poz. 458), -- w ustawie z dnia 15 lipca 1925 r. o za-

. kwaterowaniu wojska w czasie pokoju (Dz. U. R. P . 

. Nr. 97, poz. 681), -- w ustawie z dnia 13 lipca 1927 r. 
o przywróceniu mocyobowliązującej ustawy z dnia 
22 marca 1923 r. (Dz. U. R. P . Nr. 37, poz. 246) o za-

- siłkach dla rodzin osób , powołanych na ćwiczenia 
wojskowe, ·oraz o niektórych zmianach w ustawie 
ska:rbowej z dnia 22 marca 1927 r. (Dz. U. R. P . Nr. 30, 
poz. 254) -- (Dz. U. R. P. Nr. 69, poz. 604), -- w roz
po-rządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
8 listopada: 1927 r. o obowliązku odstępowania zwie
rząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych 
i rowerów dla celów obrony Państwa (Dz. U. R. P . 
Nr. 98, poz. 859), -- w ustawie z dnia 2 kwietnia 
1925 r. o gołębiach pocztowych (Dz. U. R. P. Nr. 45, 
poz. 311), -- w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 26 sierpni.a 1927 r. o rzec zowych 
świadczeniach wojennych (Dz. U. R. P . Nr. 79, 
poz. 687), -- w ustawie z dnia 25 lipca 1919 r. o oso
bistych świadczeniach wojennych (Dz. U. R. P. Nr. 67, 
poz. 401) w brzrpieniu rozporządze.nia Prezydenta 
RzeczypospoHtej z dnia 1 czerwca 1927 r. w sprawie 
zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 25 lip
ca 1919 r. o osobistych świadczeniach wojennych 

252. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 21 lutego 1929 r. 

o przekazaniu niektórym wojewodom uprawnień Mi
nistra Spraw Wewnętrznych w zakresie wykonywa

. nia nadzoru nad samorządem terytorjalnym. 

Na podstawie art. 118 r-ozporządze,uia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. 
o organizacji i zakresie dz:iałania władz administracji 
ogólnej (Dz. U. R. P . Nr. 11, poz. 86) zarządzam co 
następuje: 

§ 1. Wojewodom: białostockiemu, kieleckie
mu, lubelskiemu, łódzkiemu, nowogródzkiemu, po
leskiemu, warszawskiemu, wlileńskiemu i wołyńskie
mu przekazuje się następujące uprawnienia, zastrze
żone dotąd Ministrowi Spraw Węwnętrznych: 

1) zatwierdzanie uchwał sejmików powiato
wych i rad miejskich miast wydzielonych w sprawie 
nabywania nieruchomośd z wyjątkiem wypadków 
podpadających pod działanie rozpor,ządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 15 lutego 1928 r. Ospo
sobie lokowania funduszów przez osoby prawa pu
blicznego, fundacje ,i osoby niewłasnowolne oraz 
o sposobie lokowania kaucyj, składanych 'z tytułu 
obowiązku publicznegc> (Dz. U. R. P . Nr. 17, poz. 141)j 

2) zatwierdzanie uchwał sejmików powiato
wych, oraz rad miejskich miast wydzielonych w spra
wie pozbywania nieruchomości; 

3) załwie'rdzanie wniosków komisyj likwidacyj
nych, ustalających w razie zmiany granic powiatów 
rozdział majątku i 'obowiązki zainteresowanych po
wiatowych związków komunalnych, z wyjątkiem 
przypadków, w których zrniana granic powiatów po
woduje jednocześnie zmianę granic województwj 




