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Dziennik Ustaw. roz. $4, 3S, 36 i 37.
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34.
• Na !'l0cy art. 44 I\qD§tytucjl

~

ogłaszam ustawę następu

z dnia 11 stycznia 1929 r.

Ustawa

z

nia 19 grudnia 1928 r.

w sprawie zamiany gruntu pal1stwowego na gry~~
gminny w Stanisławowi~. '

'.

I~ ?;ezwala się
ulic Wołczynieckiej

na zamianę położonej przy
zbiegu
i Piotra Skargi w Stanisławo
wie parceli gruntowej, oznaczonej L kat. 1018 , ks. gr.
gm. kat. Stanisławów, o powierzchni 4.320 m 2, będą
cej własnością Skarbu Państwa, na parcelę, po~~p
ną przy ulicy Dąbrowskiego w Stanisławowie, oznac~f:lną l. k, lqI6/3. V. 272f/ 210 ~St gr. gm. katt Stąnisławów, o powierzchni 6()OO m 2, będącą własnością gmi,.
ny m. Stanisławów.

Art.

,

i,

Art. Z, Wykpnąn~e niniejszej l,JStilWY porUCzą się
Ministrowi Robót Publicznych.
'
Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w iyci~

;,

•

ogłoszenia •

z dniem

Prezydent Rzeczypospolite;: l. Mościcki
Prezes Rady Ministrów: K. Bartel

Rady Ministrów
1l styqnia W49 r.

gminy miejs~iej Gdynia z powiatu
morskiego i utworzeniu z niej odrębnego powiatu
.miejskiego.
. .

o

"

się

37.

wyłącz;ęniu

Na podstawie art. 73 i 104 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, ,poz. 86) s::arządza się co na~
j
I

y~tąWY ; gąi;l 9 pątc1?;~~miki}
funk cjonariuszów państwowych
1 \1{0lska (Dz. U. R. P. Nr. 116, poz. 924) z;ąrza4z.f§ię
co ' nast~puje :
§ l. W § 8 rozpcrządzenia Rady Ministrów Z dnia
~ styczflia 1924 r. w sprawie specjalnego wynagrockenia
akordowego dla funkcjo.1arjuszów urzędów zięJll~lfi~q
(P~. U " R. PI Nr, ?I poz. lO} ,dod;łj si~ ust~p trze~i g
ąastępulącem br~rntenlU: "J esh ws~ut~k tj!go, że wykonywane na gruncie prace dotyczą małych objektów, lub
wobec sp~cjaln~go chąr;łktel1u warunków prącYł wyn~"
grodzenie akordowe okazałoby się mniej korzystne~ niż
diety, może Minister Referm Rolnych przyznać mierniczym i funkcjonarjus~om powiatowych urzędów ziemskich, wykenywającym tego rodzaju prace na gruncie,
diety dzienne na ogólnych zasadach. W tych wypadkach zaliczki, wypłaca ne w myśl § H> niniejsltego rozporządzenia na peczet
specjalnego wynagrodzenia
akordowego, ulegają zaliczeniu na poczet należnych
diet."
,
-

stępuje:

§ 2. Wykonanie

§

się

Rozporządzenie ~ady

Minjstrów

z dnia 11 stycznia 1929 r.
o podwyższeniu r.yczałtu dla kierowników urzę
<łów p.P~7!tPwyc4 VJ klą!iY Pił q~a ł , ~wiatłp i pr;y.,
bgry ~i1neęlaryjne.
Na podstawie art. 10 ustawy Z dnia 9 października
r t o uposażeniu funkcjonariuszów państwoWY~h
i wojska (Dz. U. R. P. Nr. 116, poz. 924) zarządza ' się
co następuje:
§ l. Ryczałt na opał, światło i przybory kancelaryjne, okre ślo ny w § 1 rozpol'ządzenia Rady Miqistrów
z dnia 25 marca 1925 r. o ryczałcil! dla kierowników
urzędów pocztowych VI klasy (Dz. U. R. P. Nr. 3G,
poz. 257) podwyżs z;a się Z 20 p~nktó'ł{ na 40 punktów
192~

§ l. Gminę miejską Gdynia wyłącza się z pQwiątu
morskiego i tworzy się Z niej o!1rębny powiat miejski dla
celów administracji państwowej oraz samorządowej.
rucza

lO

rozporządzenia niniejszego pOFUMinistrowi Reform Rolnych.
§ 3. Rozporządzen!e niniejsze wchądzi w życie
li; dniem ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów: K. Bartel
Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz

Rozporządzenie

dnia

Ną po4stąwi~ ąrt.
~92~. r. o uposaże niu

cza

3S.
7;

o zmianie rozporządzenia Rady Ministr6w z dnia
2 stycznia 1924 r. w sprawie specjalnego wynagrodzenia akordowego dla funkcjonarjuszów urzę. pów zieqlskich.

§ 2. Wykonanie

Minister Robót Publicznych: Moraczewski

)

36.
Rozporządzenie Rady Ministrów

łące, treŚCl:

I

Nr. 4.

niniejsze~ rpzporząqzenia
yvewnętrznych.

po-

Ministrowi Spraw

3. Rozporządzenie niniejsze wcqqdzi w tycie

miesięcznie.

Z dniem ogłoszenia.

§ 2. Wykonilnie niniejSZego

Prezes Rady Mini~trów: K. Bartel
Minister Spraw Wewnętrzny~h: Sławoj Składkowski
... c..

.

• .~ .

cza

się

rązpQtząązenia Pl'łl'U"

Ministrowi Poczt i Telegrafów.
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchQ~zi w tycie
z dniem 1 lutego 1929 r.
Prezes Rady Ministrów: K,. Bartel
Minister Poczt i Telegrafów; Bagusła.w Miedziń.ski

-.

