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Nr. 81.

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Sprawie-

o zniesieniu Tymczasowego Wydziału Samorządowe
go we Lwowie (Dz. U. R. P. Nr. 7, poz. 40) zarządza
się co następ llie:

dliwości.

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem 1 stycznia 1930 r.

ży

Prezes Rady Ministrów: świtalski
Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski
Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewskj
Minister Sprawiedliwośd:

St . Car

602.
ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRóW

z dnia 8 listopada 1929 r.
o przyłączeniu gmin wiejskich: Batiatycze, Różanka,
Konstantynówl{a i Zubowmosty z powiatu żółkiew
skiego, województwa lwowskiego do powiatu kamionecklego w wojewooztw.e tarnopolskiem.
Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 22 kwietnia
1926 r. w sprawie przyłączania gmin wiejskich, wchodzących w skład powiarŁu jednego województwa, do
przyległego powiatu województwa drugiego (Dz. U.
R. P. Nr. 44, poz. 269) zarządza się co następuje:

§ 1. Gminy wiejslcie: Batiatycze, Różanka,
Konstantynówka i ZUbOWffiO\Sty wyłącza się z powiatu żółkiewskiego w województwie lwowskiem i włą
cza się je do powiatu kamioneckiego w w<>4ewództwie tarnopolskiem.

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
5 lipca 1928 r. w spra w~e przekazania czyuności b.
Tymczasowego Wydziału Samo'rz ąd owego we Lwowie z zakresu meljoracyj publicznych i rolnych organom państwowym (Dz. U. R. P. Nr. 74, poz. 669)
wprowadza się następujące zmiany:
1) Paragraf 2 otrzymuje brzmienie: "Sprawy zasiłków na meljomcje rolne dla gmin i spółek wodnych,
załatwiane dotychczas przez b. Tymczasowy Wydział
Samorządowy przekazuje się Ministrowi Rolnictwa,
s'p rawy zaś kursów dla dozorców me.JjonLcyjnych Ministrowi Robót Publicznych, który o ile chodzi
o ustalanie programu nauczania pO'rozumiewa się
z Ministrem Rolnictwa."
2) W paragrafie 6 po-d A. II skreśla się punkt
pod lit. 1), mianowicie: ,,1) regulac~i Wisłoku i Pielnicy", a pO'd B. II po punkcie f) dodaje się dalszy
punkt g) Q następującem brzmieniu: "g) regulacji Wisłoku i Pielnicy" .
§ 2. Wykonanie niniejszegO' rozporządzenia poporucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrami: Robót Publicznych i Rolnictwa.

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów: Świta/ski
Minister Spraw Wewnętrznych: Stawoj Składkowski _
Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski
Minister Robót Publicznych: Moraczewski

§ 2. Wykonanie ll'iniejsze~o rozporządzenia
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§ 3. Ro'zporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 kwietnia 1930 r.
Prezes Rady Ministrów: świta/ski

604.
ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRóW

t-'linister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski
z dnia 8 listopada 1929 r.

603.
ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRóW

z dnia 8 listopada 1929 r.
o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnIa
5 lipca 1928 r. W. sprawie przekazania czynności
b. Tymczasowego Wydziału Samorządowego we Lwow.ie z zakresu meljoracyj publicznych i rolnych organom państwowym.
Na podstawie art. 2 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnis 16 stycznia 1928 r.

w sprawie zmian i uzupełnień rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu
tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Na podstawie art. 11 i 17 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R.
P. Nr. 21, poz. 164) za'rza,dza si~ CQ następuje:

§ t. W załączn i ku Nr. 12 do rozp o rządzenia
Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach pań
stwowych (Dz. U. R. P.Nr. 64, poz. 631) wprowadza
się następujące zmiany w dziale "władze i urzędy
podległe" :

