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1128 Dziennik Ustaw. Poz. 565 i 566. Nr. 74. 

skiego oraz obszar województwa kieleckiego oprócz 
powiatów: będzińskiego, zawierciańskiego, często
chowskie,go, olkuskiego i miechowskiego. 

Okrąg II, obejmujący obszar województwa 
łódzkiego, a z w01ewództwa kieleckiego obszar po
wiatu częstochowskiego i .powiatu zawierciańskiego, 
oprócz gminy .Mięrzęcice, oraz z pawiatu olkuskie
gO' absz 3.r gmin : Kroczyce i Og,rodzieniec. 

Okrąg III, obejmujący następujące części wo
jewództwa kieleckiego: z powiatu zawiercianskiego 
abszar gminy M,ięrzęcice, a z powiatu będzińskiego 
obszar miast: C~eladzi i Sosnowca, gmin: Grodziec, 
Bobrowniki, Ożarowice, Łagisza i Wajkawice Ko
ścielne araz część obszaru miasta Będzina, pałażoną 
na zachód i północ ad rzeki Przemszy. 

Okrąg IV, obejmujący następujące części wa
jewództwa kieleckiegO': z p owiatu będzińskiega 
abszar miasta Dąbrowy Górniczej i gmin: Niwka, 
Olkusko-Siewierska, Zagórze i Łasień araz część 
abszaru miasta Będzina , p a łażaną na wschód i po
łudnie od rzeki Przemszy, dalej obszar pawiatu ol
kuskiegO' oprócz gmin Kraczyce i Ogradzieniec, 
wreszcie obsza,r pawiatu mie chowskiegO'. 

§ 2. Części obszaru miasta Sasnawca, wcha
dzące w skład nadań na węgiel kamienny .Maurycy 
Nr. 56 i Jerzy Nr. 57, przeciętych granicą między 
miastem Sosnowcem a gminą Niwka, część abszaru 
miasta Sasnawca, wchadząca w skład nadania na wę
giel kamienny Francisze k Nr. 136, przeciętegO' gra
nicą między gminami Zagórze i Niwka, a miastem 
Sosnawcem, część abszaru miasta SasnGwca, wcha
dząca w skład nadania na węgie l kamienny Ostatek 
Nr. 132 P , przec!ętego granicą między miastem Bę
dzinem a miastf'm Sasnowcem, części obszaru mia
s·ta Będzina, leżqce na zachód i na półnac ad rzeki 
Przemszy, wchadzące w skła d nadań na węgiel ka 
mienny Innacenty Nr. 213, Aurara Nr . 834 i P ad Bę 
dzinem Nr. 176, przeciętych rzeką Przemszą, wresz
cie część abszaru gminy Wajkawice Kaścielne, 
wchodząca w skład nadania na węgiel kamienny 
Piekło Nr. 646, przeciętego granicą między gminą 
Olkusko -Siewierską, a gminą W ajkowice KO'ściel
ne, włącza się da akręgu IV. 

Części abszaru gminy Zagórze, wchodzące 
w skład nadań na węgiel kamienny WitaHs Nr. 135, 
Wincenty Nr. %, Konstantynów Nr. 97 i Śradula 
Nr. 140, prze ciętych granicą między gminą Zagórze, 
a miastem Sosnowcem, oraz część abszaru miasta 
Będzina, leżąca na wschód od rzeki Przemszy, wcho
dząca w skład nadania na węgiel kamienny Gzichów 
Nr. 212, prz eciętego rzeką Przemszą , włącza się do 
okręgu III. 

§ 3. Władzą górniczą I-ej instancji dla okrę
gu I jest Okręgawy Urząd Górniczy w Radomiu, dla 
okręgu II - Okręgowy Urząd Górniczy w Często
chowie , dla okręgu III - Okręgowy Urząd Górni
czy Sosnowiecki z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 
dla okręgu IV wreszcie - Okręgowy Urząd Górni
czy Dąbrawsk i, również z siedzibą w Dąbrowie Gór
niczej. 

§ 4. Rozparządzenie lllllle)SZe wchodzi w ży
cie z dniem 1 listapada 1929 r. 

Minister Przemysłu i Handlu : E. Kwiatkowski 

566. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I OPIEKI 

SPOŁECZNEJ 

z dnia 22 października 1929 r. 

w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo 
zatrudnionym robotnikom fabryki maszyn i narzędzi 
rolniczych "Kraj" w Kutnie oraz huty "Silesia" 

w Paruszowcu. 

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 18 lipca 
1924 r. o zabezpieczeniu n a wypadek bezrabacia 
(Dz. U. R. P. Nr . 67, paz . 650), na wniosek Zarządu 
Głównego Funduszu Bezrabacia, zarządzam co na
stępuje: 

§ 1. Przyznaję w miesiącu listopadzie r . b. pra
wo do zasiłków na wypadek bezrabacia rabatnikam, 
pazostającym w sta·sunku najmu pracy: 

a) w fabryce maszyn i narzędzi raIniczych 
"Kraj" S. A. w Kutnie, których zarobek ty
gadniowy z pawadu agraniczenia produkcji 
nie przekracza pełnego umówionego zarab
ku za 2 dni pracy; 

b) w hucie "Silesia" w Parusza·wcu, których 
zarabek tyg·a dniowy z powodu ogranic'ze
nia pra duk cji nie przekracza pełnego za-\ 
rab ku za 1, b ądź 2, bądź 3 dni pracy. 

Wysokaść zasiłku, stasawnie da ustępu 2 art. 3 
ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. ,określi Zarząd Głów
ny Funduszu Bezrabocia. 

§ 2. Razporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem agłoszenia. 

Minister Pracy i Opieki Spałecznej: A. Pryslor 

Warszawa. Drukarnia Państwowa. Tłoczono z polecenia Min istra Sprawiedliwości. 47750 P 

Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszczędności N!! 30130. Cena 25 gr. 

OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. od dn. 1 stycznia 1930 r. wynosić będzie 8 zł. kwartalnie. Urzędy 
I Instytucje państwowe opłacać będą 6 zł. Prenumerata winna być opłacana najpóźniej na 2 tYl!odnie przed rozpoczęciem k.ż

dego kwartału. 

Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów Dz. U. R. P. należy wnosić do właściwych urzędów 

pocztowych niezwłocznie po otrzymaniu następne l!o kolejneao numeru. 
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