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§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
rucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w poro
zumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Sprawie
dliwości. 

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

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 kamio-

necklego w wojewooztw.e tarnopolskiem. 

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 22 kwietnia 
1926 r. w sprawie przyłączania gmin wiejskich, wcho
dzących 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 powia
tu żółkiewskiego w województwie lwowskiem i włą
cza się je do powiatu kamioneckiego w w<>4ewódz
twie tarnopolskiem. 

§ 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 

t-'linister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

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 Lwo
w.ie z zakresu meljoracyj publicznych i rolnych orga-

nom państwowym. 

Na podstawie art. 2 ust. 2 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnis 16 stycznia 1928 r. 

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

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
5 lipca 1928 r. w spra w~e przekazania czyuności b. 
Tymczasowego Wydziału Samo'rządowego we Lwo
wie z zakresu meljoracyj publicznych i rolnych orga
nom państwowym (Dz. U. R. P. Nr. 74, poz. 669) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) Paragraf 2 otrzymuje brzmienie: "Sprawy za
siłków na meljomcje rolne dla gmin i spółek wodnych, 
załatwiane dotychczas przez b. Tymczasowy Wydział 
Samorządowy przekazuje się Ministrowi Rolnictwa, 
s'prawy zaś kursów dla dozorców me.JjonLcyjnych Mi
nistrowi 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 Piel
nicy", a pO'd B. II po punkcie f) dodaje się dalszy 
punkt g) Q następującem brzmieniu: "g) regulacji Wi
słoku i Pielnicy" . 

§ 2. Wykonanie niniejszegO' rozporządzenia po
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w po
rozumieniu z Ministrami: Robót Publicznych i Rol
nictwa. 

§ 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 

604. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 8 listopada 1929 r. 

w sprawie zmian i uzupełnień rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu 
tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwo-

wych. 

Na podstawie art. 11 i 17 ustawy z dnia 17 lu
tego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R. 
P. Nr. 21, poz. 164) za'rza,dza si~ CQ następuje: 

§ t. W załączniku Nr. 12 do rozp orządzenia 
Rady Ministrów 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) wprowadza 
się następujące zmiany w dziale "władze i urzędy 
podległe" : 
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1) Kolumna: "I kategorja" otrzymuje następu
jące brzmienie: 

Stanowiska oraz tytuły 

do nich przywiązane 

Dyrektor meljoracji Polesia 

Dyrektor robót publicznych 
Dyrektor dróg wodnych 
Dyrektor urzędu budowy gmachów 
państwowych w m. st. Warszawie 

Kierownik Oddziału 

Inspektor 
Radca budownictwa 
Radca administracyjny 

Referendarz 

Stopień 

służbowy 

V - IV 

V 

VI - V 

VI 

lVIII-VII 

2) Kolumna: "III kategorja" otrzymuje następu
jące brzmienie: 

Stanowiska oraz tytuły 

do nich przywiązane 

Naczelnik kancelarji 

Adjunkt techniczny 
Adjunkt kancelaryjny 
Starszy rachmistrz 

Pomocnik techniczny 
Kancelista 
Rachmistrz 

Stopień 

służbowy 

IX - VIII 

X - IX 

XII - XI 

§ 2. W załączniku Nr. 3 do rozporządzenia Ra
dy Minisł'l'ów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowie
niu tabeli stanowisk we władzach i urzędach pań
stwowych (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 631) wprowadza 
się następujące zmiany w dziale: "Władze, urzędy 
i instytucje podległe": ' 

1. W kolumnie: "I kategorja" skreśla się sta
nowiska: "Dyrektor Okręgowej Dyrekcji Ro
bót Publicznych" ,i "Radca budownictwa"; 

2. W kolumnie: "III kate'gorja; Stanowiska 
oraz tytuły do nich przywiązane, stopień 
służbowy" s,kreśla się: stanowisko: "Pomoc
nik techniczny", oraz stanowisko: "Rysow
nik" i odpowiadające mu stopnie służbowe: 
"XI - X- IX". 

§ 3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
rucza się Min~strowi Robót Publicznych i Ministrowi 
Spraw Wewnętrznych. 

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

Prezes Rady Ministrów: Świtalski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

Miaister Robót Publicznych: M oraczews,ki 

605. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 8 listopada 1929 r. 

o służbie przygotowawczej kandydatów na stanowi
ska służbowe I kategorji w Ministerstwie Spraw Za
granicznych i o egzaminie dyplomatyczno-konsu-

larnym. 

Na podstawie art. 11 i 12 ustawy z dnia 17 lu
tego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R. 
P. Nr. 21, poz. 164) zarządza się co następuje : 

§ 1. Kandydaci na stanowiska służbowe I ka
tegorji w dziale Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
winni złożyć ,przed dopuszczeniem do służby przygo
towawczej, przewidzianej wart. 12 ustawy o pań
stwowej służbie cywilnej egzamin wstępny, po odby
oiu zaś służby przygotowawczej egzamin dyploma
tyczno-konsularny. 

Egzaminy składane będą przed komisją egza
minacyjną, którą powoła Minister Spraw Zagranicz
nych, a która funkcjonować będzie jedynde w Centra
li Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

§ 2. Do egzaminu wstępnego dopuszczeni być . 
mogą kandydaci, odpow:iadający warunkom, określo
nym wart. 6 i 7 ustawy o państwowej służbie cywi,l
nej, jeżeli wykażą się dowodem odbycia wyższych 
studjów prawniczych, ekonomicznych, fHozoficznych, 
ekonomiczno - handlowych, lub społeczno - poli
tycznych i zakończenia ich przepisanemi egzaminami 
w jednej ze szkół, które w myśl rozpo'rządzenia Ra
dy Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r . (Dz. U. R. 
P. Nr. 64, poz. 629) uznane zostały za zakłady nauko
we wyższe. 

§ 3. Celem egzaminu wstępnego jest zbadanie 
ogólnego poziomu wykształcenia :i uzdolnienia kandy
data. Egzamin wstępny składa się: z egzaminu z ję
zyka francuskie go, który ma stwierdzić całkowitą 
znajomość tego języka w mowie ~ piśmie, z wypraco
wania i colloquium na temat współczesnych zagad
nień politycznych, ekonomicznych, społecznych lub 
naukowych. < 

§ 4. Kandydat, po zdaniu egzaminu wstępnego 
może być dopuszczony do służby przygotowawczej, 
którą odbywa w przeciągu co najmniej roku w Mńni
sterstwie Spraw Zagranicznych p'rzy uposażeniu X st. 
sł. Zakres i przehieg tej służby reguluje Minister 
Spraw Zagranicznych. 

W razie ujemnego wyniku lub niedostate,czne
go przebiegu służby przygotowawczej Minister mo
że przedłużyć służbę tylko o 1 rok; jeżeli zaś ponow-




