
u S fJ1 
. 1. /I 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
22 października ,NQ 72. Rok 1929. 

T R E Ś Ć: 

ROZPORZI\DZENIf\ Rf\DY MINISTRÓW: 

Poz.: 543-z dnia ' 23 września 1929 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 1928 r. 
w sprawie powiatów miejskich. t 117 

544-z dnia 23 września 1929 r. w sprawie administracji drogowej na obszarze województw: warszaw-
skiego, łó dzkiego, kieleckiego, lubelskiego, białostockiego, wileńskiego, poleskiego, nowogródzkiego 
i woł yńskiego . . 1118 

545-z dnia 23 września 1929 r. o terytorjotlnym zakresie działania Wyższego Urzędu Górniczego 
w Warszawie 1118 

546-z dnia 23 września 1929 r. o rozciągnięciu na obszar Spisza i Orawy mocy obowiązującej gali-
cyjskich ustaw o samorządzie gminn ym i powiatowym . 1118 

547-z dnia 23 września 1929 r. w sprawie rozciągnięcia na obywateli polskich, którzy wrócili do 
Polski po 1 lipca 1927 r. mocy ustawy l) zasiłkach dla osób, którym niemieckie instytucje wstrzy-
mał y renty z tytułu ubezpieczeń społecznych. 1119 

54S'-:"z dnia 23 września 1929 r. w sprawie ochrony nazwy regjonalnej "piwo grodziskie" 1119 

ROZPORZf\DZENIE MINISTRf\ 

Poz.: 549-Skarbu z dnia 27 września 1929 r. zmieniające § 2 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 19 kwiet
nia 1928 r. w sprawie losowania książeczek oszczędnościowych, wystawionych przez Pocztową 
Kasę Oszczędności na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 marca 
1927 r. o przerachowaniu wkładek oszcz,ędnościowych, złożonych yv Pocztowej Kasie Oszczęd-
ności w walutach pełnowartościowych za pośrednictwem instytucyj państwowych polskich . t 119 

543. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

Z dnia 23 września 1929 r . 

o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dniia 
19 marca 1928 r. w sprawie powiatów miejskich. 

Na podstawie art. 73 - 77, 80 - 84, 117, 
.125 i 126 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospoli
tej z dnia 19 stycznia ' 1928 r. o organizacji i zakresie 
działania władz adminis tracji ogólnej (Dz. U. R. P. 
Nr. 11, poz. 86) zarządza się co następIJje: 

§ 1. Rozporządz enie Rady Ministrów z dni,a 
19 marca 1928 r. w sprawie powiatów miej·s!.:: ich (Dz. 
U . R . P. Nr. 45, poz. 426) ulega następującym zmia-
nom: 

1) Ustęp 1 § 2 otrzymuj e brzmien'ie następu
jące: 

"W miastach : Bydgoszczy, Gnieźnie, Grudzią
'Clzu, Inowrocławiu, Poznaniu, Toruniu oraz Krako-

wie i Lwowie funkcje powiatowej władzy administra
cji ogólnej, z wyjątkami określonemi w § 3, spra
wują prezydenci tych miast". 

2) W § 3 dodaje się jako ustęp :pierwszy po
stanowienie : 

"W miastach: Bydgo,szczy, Gnieźnie, Grudzią
dzu, Inowrocławiu i Toruniu funkcie administracji 
policji sprawują starostowie grodzcy. Minister Spraw 
Wewnętrznych może funkcje starostów grodzkich 
powierzyć odnośnym starostom powiatowym". 

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

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

Prezes Rady Ministrów: $witalski 

Minister Spraw Wewnętr~nych: Sławoj Składkowa!d 




