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Nr. 55. 

równolegle do toru kolejowego, obejmując zabudo
wania stowarzy,szenia rolniczo - handlowego pod 
nazwą "Storo!" i zabudowania stacji kolejowe j "So
chaczew" do pierwszego przejazdu kolejowego, skąd 
w kierunku południowo - wschodnim biegnie dalej 
wzdłuż drogi do Duranowa aż do dróżki polne j pro- ' 
wadzącej do Janówka Duranowskiego, stąd w kie
dunku połudt.iowo - zachodnim, wzdłuż ostatnio wy
mienionej dróżki polnej do lewego br,ze gu rzeki Pisi; 
na południu: wzdłuż lewego brzegu rzeki Pisi, w kie
runku zachodnim do lewego brzegu rzeki Bzury; 
na zachodzie: wzdłuż lewego brzegu rzeki Bzury 
w kierunku północnym do południowej granicy pól 
wsi Rozlazłów Szlachecki, stąd w kierunku zachod
nim, wz,dłuż linji granicznej pomiędzy polami ma
jątku Kuznocin i wsi Rozlazłów Królewski do szosy 
Sochaczew - Łowicz i przecinając tę szosę biegnie 
dalej w tymże kierunku do zetknięcia się z przedłu
żeniem dmgi polnej, okalającej wieś Rozlazłówek, 
stąd, przecinając szosę Sochacze w - Wyszo.gród 
wzdłuż o'statnio wymienionej drogi polnej, do stru
myka bez nazwy i dalej w kierunku pół.nocno 
wschodnim w:z;dłuż tegoż sltrumyka do rzeki Bzury. 

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

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 października 1929 r . . 
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Prezes Rady Ministrów: w z. St. Car 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

436. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 4 lipca 1929 r. 

o zmianie 2ran\c powiatów dolińskiego iskolskiego 
w województwie stanisławowskiem. 

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 
1921 r. w pr,zedmiocie dokonywania zmian granic 
powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej 
i austrjacko - węgierskiej, jak również dokonywania 
na obszarze b. dzielnicy austrjacko - węgierskiej 
zmian ohszaru działania samorządowych reprezen
tacyj powiatowych (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 400) za
rządza się co następuje: 

§ 1. Gminę wiejską Kamionka wyłącza się 
z powiatu dolińskiego w województwie stanisławow
skiem i włącza się ją do powiatu skolski ego w tym
że województwill. 

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

§ 3. Rozporządzenie nin:cjsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 pażclzier nika 1929 r. 

Prezes Rady Ministrów 
w zastępstwie 

1 

Minister Sprawiedliwości: St. Car 

Minister Spraw Wewnętrznych: Stawoj Składkowski 

Kierownik Ministerstwa Skarbu : Ignacy Matuszewski 

437. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRó\V 

z dnia 4 lipca 1929 r. 

w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli sta· 

nowlsk we władzach i urzędach państwowych, 

Na podstawie art. 11 i 17 ustawy o państwowej 
służbie cywilnej z dnia 17 lutego 1922 r. (Dz. U. R. 
P. Nr. 21, poz. 164) zarządza się co następuje: 

§ L W załączniku Nr. 6 do rozporządzenia: 
Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustano
wieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach 
państwowych (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 631) 
w brzmie:iiu usta!onem rozporządzeniami Rady Mi
nistrów z dnia 17 gr udnia 1924 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 112, poz. 994), z dnia 3 czerwca 1925 r. (Dz. U. 
R. P. Nr. 67, poz. 470) oraz z dnia 17 marca 1926 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 31, poz. 189) wprowadza się nastę-
pujące zmiany: -

I. W dziale "Centrala" w kolumnie "I kate
gorja. Stanowiska oraz tytuły do nich przywiązane"; 

1) skreśla się stanowiska "Prezes Głównego 
Urzędu Likwidacyjnego", "Szef Sekcji Głównego 
Urzędu Likwidacyjnego", "Sekretarz Komitetu 
Ekonomicznego Rady Ministrów", 

2) stanowisko "Komisarz Głównego Urzędu 
Likwidacyjnego (Poznań)" zastępuje się stanowi
skiem "Komisarz do spraw likwidacji niemieckiej 
w Poznaniu", 

3) stanowiska "Zastępca Dyrektora Państwo
wego Monopolu Tytoniowego" i "Zastępca Dyrekto
ra Państwowego Monopolu Spirytusowego" wraz 
z odpowiadającemi im w kolumnie "stopień służbo
wy" stopniami "VI - V" skreśla się, a natomiast 
przed stanowiskiem "Komisarz do spraw likwidacji 
niemieckiej w Poznaniu" dodaje się stanowiska "Za
stępca Dyrektora Państwowego Monopolu Tytonio
wego" i "Zastępca Dyrektora Państwowego Mono· 
polu Spirytusowego", którym w kolumnie "stopień 
służbowy" odpowiadają stopnie "VI - V - IV", 

4) stanowisko "Dyrektor Państwowego Urzę- ' · 
du Kontroli Ubezpieczeń" wraz z odpowiadającym 
mu w ko.Jumnie "stopień służbowy" sf.opniem "VI ~ 
V - IV" skreśla się, a natomiast po stanowisku 
"Dyrektor Departamentu" dodaje się stanowisko 
"Dyrektor Państwowego Urzędu Kontroli Ubezpie
czeń", któremu w kolumnie "stopień służbowy" od
powiada stopień "IV - m", 




