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3iO. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 26 kwietnia 1929 r. 

o zniesienIu gminy wiejskiej Równa w powiecie gnie
'inieńskim; województwie poznańskiem i włączeniu 
jej terytorjum do gminy wiejskiej Świniary w tymże 

powiecie i województwie. 
ł 

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. 
o orgańlżacji i zakresie działania władz administracji 
ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządza się co 
następuje ' 

'~' :, § 1. Gminę wiej s ką Równa w powiecie gnie
źnieńskim, województwie pożnańskiem znosi się, a te
rytor jum jej włącza się do gminy wiejskiej Świniary 
w tymże powiecie i województwie. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
porucza s ię Ministrowi Spraw Wewnętrznych , 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
ci~ z dniem ogło s zenia . 

Pr~zes -Rady Min is trów: Świta/ski 

Minister Spraw Wewnętrznych : Sławoj Składkowski 

311. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 26 , kwietnia 1929 r . 

o żniesieniu obszaru dworskiego Turznice w powie
cie grudziądzkim, województwie pomorskiem. 

Na podstawie art. 104 , rozporządzenia Prezy
denta RzeczY1Pospolite j z driia19 stycznia 1928 r. 
o organizacii i zakresie cl zicJania władz administracji 
ogólnei (Dz , U. R. P , Nr. 11. poz. 86) zarządza się co 
następuje : . 

, § t. Obszar dworski Turznice w powiecie gru
dziądzkim, województwie pomcrskiem znosi się, a te
rytorjum jego wciela się do gminy wiejskie j Piaski 
w tymże powiecie i wo jewództwie 

§ 2. Wykonanie ' niniejszego rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych . 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie 'ż dniem ogłoszenia , 

Prezes Rady Ministrów: Świta/ski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

312. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 26 kwietnia 1929 r. 

w sprawi~ likwidacji praw i obowiązków b. Tymcza
sowego Wydziału Samorządowego we Lwowie w za
kresie krajowego patronatu spółd~ielni rolniczych. 

Na podstawie art. 2 ust. 3 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 stycznia 1928 r. 
o zniesieniu Tymczasowego Wydziału Samorządowe
go we Lwowie (Dz. U. R. P. Nr. 7, poz. 40) zarządza 
się co następuje : 

§ 1. Prawa i obowiązki b. Tymczasowego Wy
działu Samorządowego we Lwowie w zakresie kra
jowego patronatu spółdzielni rolniczych likwiduje się . 

§ 2. Stosunek służbowy z pracownikami b. 
Tymczasowego Wydziału Samorządowego we Lwo
wie, zatrudnionymi w zakresie krajowego patronatu 
spółdzielni rolniczych, będzie na zasadzie obowiązu
jących przepisów rozwiązany. 

§ 3. Wykonanie rozporządzenia niniejszego 
porucza s ię Ministrowi Spraw Wewnętrznych w po
rozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Ministrem · 
Skarbu. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogło szenia z plocą obowiązującą od dnia 
1 kwietnia 1929 r. 

Prezes Rady Ministrów: Świta/ski 

Minister ~praw Wewnętrznych : Sławoj Składkowski 

M.rnister Rolnictwa: K . Niezabytowski 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

313. 

ROZPOR?ĄDZENIE RADY MINISTRóW 

" i dnia 26 kwietnia 1929 r , 

w sprawie przekazania czynności b. Tymczasowego 
Wydziału Samorządowego we Lwowie w zakresie 

szkolnictwa rolllicze20 organom państwowym. 

Na podstawie art. 2 ust. 2 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 stycznia 1928 r. 
o zniesieniu Tymczasowego Wydziału Samorządowe
go we Lwowie (Dz. U. R. P . Nr. 7, poz. 40) zarządza 
się co następuje ; 

§ 1. Prawa i obowiązki, wykonywane przez b. 
Tymczasowy Wydział Samorządowy we Lwowie 
w dziedzinie · szkolnictwa ro'lniczego przechodzą na 
Ministra Rolnictwa. 




