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586. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINIST~óW . 

z dnia 8 listopada J929 r. 

w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli 

stanowisk wewladzaC'h i urzędach państwowych. 

Na podstawie art. 11 i 17 ustawy z dnia 17 lu
tego 1922 r. o państwowej służ;bie cywilnej (Dz. U. 
R. p. Nr. 21, poz. 164)za'rządza się co następuje: 

§ 1. W załączniku Nr. 11 do rozporządzenia 
Rady Min~strów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustano
wieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach pań
stwowych (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 631) w 'brzmieniu, 
ustalonem rozporządzeniem Rady Minishów z dnia 
17 grudnia 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 112, poz. 994) 
w dziale "Centrala" w kolumnie "I. Kategorja , Sta
nowiska oraz tytuły do nich przywiązane " przed sta
nowiskiem "Główny Inspektor ministerjalny" dodaje 
się stanowisko "Dyrektor Biura Person~lnejo", któ
remu odpo'wiruda w kolumnie "Stopień służbowy" sto
pień "V - IV". 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
rucza s ię Ministrowi Komunikacji. 

§ 3. R()zporządzenie ni~iejs,ze wchodzi w ży
oie z dniem ogłoszenia. 

~ 

Prezes Rady Ministrów: Świtalskl 

Minister Komunikacji: Kiihn 

587. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 8 listopada 1929 r. 

o rozszerzeniu granic miasta Janowiec w powiecie 
żnińskim, województwie poznańskiem. 

Na podstawie art, 104 rozporządzenia Prezy
, denta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. 
'o ' organizacji i zakresie działania władz administracji 
ogólnej (Dz. U. 'R. P. Nr. 11, poi:. 86) zarządza się co 
następuje: 

§ 1. Gminę wiejską Janowiec wieś w powiecie 
żnińskim, województwie poznańskiem znosi się, a te
rytorjum jej , włącza się do mi.as,ta Janowiec w tymże 
powiecie i województwie. ' 

§ 2. Wykonanie niniejsze'go rozporządzenia po
rucza się Ministrowi Spraw Wewnętr~nych. 

§ 3. Rozporządzenie n~nlejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 kwietnia 1930 r. 

Prezęs Rady Ministrów: Świtaiski 

biibister Spraw Wewnętrznych: Slawoi Składkowski 

588. \ 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 22 lipca 1929 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem. Skarbu o utwo
rzeniu samoistnej gminy wiejskiej ;,Plastów" w po

wiecie i województwie warszawskiem. 

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 
1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwią
zywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze , 
b. zaborów rosyjskiego ,i austrjackiego (Dz. U. R. P. 
Nr. 86, poz. 770), oraz na zasadzie art. 72 ustawy 
z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymc.zasowem uregulo
waniu finansów komunalnych (Dz. U. R. P. Nr. 94, 
poz. 747) zarządza się co następuje: ' 

§ 1. Z gminy wieiskiej Blizne w powiecie 
i województwie warszawskiem wyłącza się miejs,co~ 
wości: wieś Gołąb.ki, folwark Gołąbki, cmentarz, 
osadę włościańską o powierzchni 6 ha 69a zapisaną 
w tabeli likwida..cy;'nej wsi Gołą,bki pod Nr, 1, osadę 
włościańską .Q pow,ierzchni 1 ha 14a zapisaną w ta
beli likwidacyjnej wsi Gołąbki pod Nr. '3, osadę G.o
łąbki, osadę Gołąbki Aj zaś z gminy wiejskiej Oż~
rów w tymże powiecie i województwie: kolonję P·ia
stów, wieś Żdżary, wschodnią część wsi Bąki , po 
osadę Bąki-Senatorskie i po kolonję Bąki A, osa
dę Bąki Senatorskie, kolonję Bąki Aj z gmińy ' zaś 
wiejskiej Skorosze w tymże p owie,cie ł wojewódz
twie: kolonję Nadziejn, osadę Niecki, kolonjęNiecki, 
folwark Niecki - i z wymienionych miejscowości 
tworzy się samoistną gminę wiejską "Piastów" z sie
dzibą urzędu gminnego w Pias,towie, w tymże pOowie .. 
cie i w.ojewództwie. , ' ) 

§ 2. Do nowoutworzonej gminy wiejskiej "Pia
stów" mają zastosowanie , przepisy ustawy o 'tymc2ia
sowem uregulowaniu finansów komunalnych z dnia 
11 sierpnia '1923 r . (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 747), do-
tyczące gmin miejskich. ' , 

§ 3. Rozp01'ządze~ię ' niniejsze wcho:dzi w· ży-
cie z dniem 1 kwietnia i930 r. r, . , 

Minist'er Spraw Wewnętr~ych: Slawoj Sklgdkowski 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

589. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia "30 października 1929 r. 

" 

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w spra
wie zastosowania do gminy wie jskiej Potok Złoty 
w powbcie buczackim, województwie tarnopolskie m 
przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tym
czasowem uregulowaniu finansów komunalnych, do-

tyczących gmin miejskich. 

Na zasadzie ar,t. 72 ustawy z dnia 11 sierpnia 
1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów ko-




