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567. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROBóT PUBLICZ
NYCH W POROZUMIENIU Z MINISTRAMI ROL

NICTW A ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 2 września 1929 r. 

o wojewódzkich radach wodnych. 

Na podstawie art. 240 ustawy w,odnej z dnia 
19 września 1922 r. (Dz. U. R. P . z 1928 r. Nr. 62, 
poz. 574) zarządza się co następuje: 

8 1. W oąewódzka rada wodna skła,da się 
z przewodniczącego i jego zastę'P"Y' mianowanych 
przez Ministra Robót Publicz,nych w porozumieniu 
z M,inistrami Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu 
oraz z 9 członków, wybranych po je,dnej trzeciej 
przez: 

1) organa uchwalające wojewódzkiego związ
ku komunalnego, 

2) izby rolnicze, 
3) izby przemysłowo-handlowe i ~zby rzemieśl

nicze. 
Oprócz członków wojewódzkiej rady wodnej 

wybiera,ją czynniki wskazane w ustępie pierwszym 
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zastępców w liczbie odpowiadającej liczbie wybra
nych czł.onków. 

§ 2. Do czasu zorganizowania właściwego sa
morządu wojewódzkiego członków wojewódzkiej ra
dy wodnej i ,ich zastępców przypadaj ących na orga
na uchwalające wojewódzkich związków komunal
nych wybierają, względnie wyznaczają organa wy
mienione wart. 260 wst. 1 i 2 ustawy wodnej. 

§ 3. Do czasu zorganizowania izb rolniczych 
wybierają przypadających na nie członków woje
wódzkiej rady wodnej i ich zastępców społeczne or
ganizaqe rolnicze, mające swą siedzibę na obszarze 
województwa. 

W tym celu każda społ~czna organizactja wlni
eza wybiera na imienne wezwanie WOjewody jedne
go delegata, wybrani zaś w ten sposób delegaci na 
zarządzonem przez wojewodę zebraniu wybierają 
większością głosów potrzebną ilość członków i za
stępców. 

§ 4. Z przypatdających do wyboru na izby 
przemysłowo-handlowe i izby rzemieślnic ze trzech 
czł,onków wojewódzkiej ra dy wodnej i tyluż zastęp
ców, dwóch członków i tyluż zastępców wybierają 
izby przemysłowo-handlowe, jednego zaś członka 
i zastępcę izby rzemieślnicze na zasadach, wynika
jących z poniżej podanych postano1wień. 

Jeżeli okrąg działania izby przemysłowo-han
dlowei pokrywa się z obszarem województwa, 
względnie jeśli obejmuje dwa lub więcej województw, 
dla każdego z nich mają być wybrani członkowie 
wojewódzkietj rady wodnej w liczbie oznaczonej 
w ustępie poprzednim. 

Jeżeli obszar województwa należy do okręgów 
działania dwóch izb przemysł o wo-handlowych, wów
czas każda z tych izb wybiera po jednym członku 
wojewódzkiej rady wodne1 i po jednym zastępcy. 

Jeżeli obszar województwa należy do okręgów 
dz,iałania kilku izb rz emie ś l n iczych, wówczas wybo
ru członka wojewódzkiej rady wodnej i jego zastęp
cy dokonywa izba rzemieślnicza, mająca swoją sie
dzibę w mieście wojewódzkiem z tym wyjątkiem , że 
do warszawskiej wojewódzkiej rady wodnej wybiera 
członków izba rzemieślnicza we Wł,ocławku. 

§ 5. Członkiem wojewódzkiej rady wodnej 
względnie jego z astępcą może być każdy, kto po
siada prawo wyborcze do Sejmu. 

§ 6. Członkowie i ich zastępcy wybierani są 
na okres 5-letni. 

Ustępujący członkowie pełnią jednak swe czyn
ności aż do chwili ukonstytuowania się nowej rady. 

§ 7. Wybory członków wojewódzkiej rady 
wodne j zarząd za wojewoda na trzy miesiące przed 
upływem pięciolecia . 

Jeże l i przed upływem pięciolecia opróżni się 
mandat c złonka lub jego z astępcy, dokonywa s ię wy
boru uzupełniającego z danej grupy na czas do koń
ca pięciolecia. . 

Wynik wyborów ogłasza wojewoda w dzien
niku urzędowym oraz podaje do wiadomości prze
wodniczącemu rady. 

§ 8. Wojewódzka rada wodna zbiera się na 
zaproszenie przewodmczącego. 

O każdem posiedzeniu wojewódzkiej rady wod
nej należy zawiadomić wojewodę na 7 dni przed po
siedzeniem. 

Pozatem zawiadomione być powinny mne in
teresowane władze i urzędy, a w szczególności do
wództwa okręgów korpusów, dyrekcje dróg wodnych, 
dyrekcje kolei państwowych, okręgowe urzędy ziem
skie. Wspomniane władze i urzędy mają prawo de
legować swoich przedstawicieli do udziału w obra
dach. 

Do zawiadomienia powinien być dołączony po .. 
rządek obmd. 

§ 9. Dla ważności uchwał woiewódzki~j rady 
wodnej wymagana jest obecność przewodniczące'go 
lub jego zastępcy i co najmniej czterech członków 
rady. 

Uchwały zapądają większością głosów. W ra
zie równości gło sów, za uchwalone uważa się te 
opłnje, za któremi głosował przewodnicz.ący. 

§ 10. W sprawach, w których władze zażąda
ją od wojewódz kiej rrudy Wodnej opinij, wojewódz
ka rada wodna wydaje opinje na pądstawie ustalo
nego przez władze stanu f~ktycznegp. 

Opinię prz'esyła na piśmie przewodniczący wo
jewódzkiej rady wodnej tej włatdzy, która jej 'żądała. 

Opinje w sprawach, wymienionych wart. 238 
ustawy wodnej udzielone być powinny najpóźniej 
w ciągu 3 miesięcy licząc od czasu, w którym żąda:.. 
nie udzieleniaopinji do wojewódzkiej rady ' w,odneJ 
wpłynęło. ' . 

§ 11. Bliższe postanowienia co do sposobu ob:.. 
rad i powzięcia' uchwał przez wojewódzką radę wodL' 
ną i jej komisje określi .regulamin uchwalony przez 
radę. Regulamin ten wymaga zattwierdzenia Ministra 
Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrami 
Rolnictwa i Przemysłu i Handlu. 

§ 12. Lokalu na posiedzenia rady wodnej do-
starcza urząd wojewódzki, który też załatwia czyn-. 
ności kancelaryjne rauy. 

§ 13. Mandat członka rady 
przed upływem okresu wyborczego: 

wodnej gaśnie 

a) w razie śmierci; 
w razie zrzeczenia się; b) 

c) w razie nieusprawied!,iwionej nieobecności 
na trzech kolejnych posiedzeniach rady 
wodnej; 

d) w razie utraty warunków prawa wyborcze
go do Sejmu. 

Mandat przewodniczącego wojewódzkiej rady 
wodnej i jego zastępcy gaśnie ponadto po odwołaniu 
go przez władzę, która dokonała mianowania. 
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§ 14. Przeprowadzenie pierwszych wyborów 
do wojewódzkich rad wodnych na pods,tawie niniej
szego rozporządzenia zarządzą wojewodowie w cią
gu 3 miesięcy po wejśdu w życie rozporządzenia. 

,Do czasu ukonstytuowania się · nowych rad 
wodnych dotychczasowe rady wodne spełniają na
dal swoje czynności. 

Dotychczasowi przewodniczący wojewódzkich 
rad wodnych i ich zastęlPcy pełnią swoje czynności 
w dotychczasowych radach ewentualnie i w nowo
wybranych radach do czasu zamianowania następ
ców. 

§ 15. Dla porządku obrad i powzięcia uchwał 
malą zastosowanie postanowienia dotychczasowych 
regulaminów, o ile nie są sprzeczne z uiniejszemroz
porządzeniem. 

§ 16. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Robót Publicznych: Moraczewski 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

568. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH 

z dnia 13 października 1929 r. 
f . 

'Yydane w porozumieniu z Ministrem Ska~bu o uzu-
p"ełnieniu rozporządzenia z dnia 19 ' stycznia 1927 r. 
w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1926 r. w spra
wie zmian niektórych postanowień ustawy z dnia 
11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funk
cjonarjus,zów państwowych i zawodowych woj-

skowych. 

Na ' zasadzie art. 2 rozporządzenia Prezydenta 
Rhczypos,politej z dnia 13 grudnia 1926 r. w spra
wie zmian niektórych postanowień ustawy z dnia 
11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funk
cjonarjuszów państwowych i zawodowych wojsko
wych w brzmieniu ustalonem ustawą z dnia 13 lu
tego 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 122, poz. 705) zarządza 
się co następuje: 

§ 1. Ustęp pierwszy § 8 rozporządzenia Mi
nistra Spraw Wojskowych z dnia 19 stycznia 1927 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 9, poz. 72) uzupełnia się przez do
danie następujących nowych punktów: 

,,17) Zarządy Związków Wo :skowych Polaków 
od 24 marca 1917 r. do 1 lipca 1918 r., 

18) Naczelny Polski Komitet (Naczpol) od 
21 czerwca 1917 r. do 31 stycznia 1918 r., 

19) Naczelna Rada Po.Jskiej Siły Zbrojnej od 
1 lutego 1918 r. do 4 marca 1918 r., 

20) Organizacja bojowa Polskiej Partji Socja
, listyczne1 ód 1 sierpnia 1904 r. do 1 sierpnia 1914 r." 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
ciez dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

5~. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WE
WNĘTRZNYCH 

z dnia 22 października 1929 c. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w spra
'Wie zastosowania do gminy wiejskiej Tłuste Mia
sto w powiecie zaleszczyckim, województwie tar
nopolskiem przepisów ustawy z dnia 11· sierpnia 
1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów ko"! 

munalnych, dotyczących gmin miejskich. 

Na zasadzie art. 72 ustawy z dnia 11 sierpnia 
1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów ko
munalnych (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 747) zarządza 
s,ię co nastę,puje: 

§ 1. Do gminy wiejskiej Tłuste Miasto. w po
wieciezalesz.czyckim, województwie tarnopolskiem 
mają zastos,owanie przepisy ustawy z dnia 11 sierp
nia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów 
komunalnych, dotyczące gmin miejskich. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 kwietnia 1930 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj SkładkowskI 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

570. 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 26 września 1929 r. 

w sprawie ratyfikacji przez Węgry konwencji i sta
tutu o ustroju międzynarodowym kolei żelaznych 
wra~ z protokółem podpisania, podpisanych w Ge-

newie dnia 9 grudnia 1923 roku. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie 
z komunikatem Sekretarjatu Ligi Nawdów z dnia 
8 kwietnia 1929 roku, że w dniu 21 maroa 1929 roku 
złożony został w Genewie w imieniu Rządu Węgier
skiego dokument ratyfikacyjny konwencji i statutu 
o ustroju międzynarodowym kolei żelaznych wraz 
z protokółem podpisania, podpisanych w Genewie 
9 grudnia 1923 roku (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 73, 
poz. 663). 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 




