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638. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 4 grudnia 1929 r. 

o zniesieniu gminy wiejskiej Mnichówko w powiecie 
gnieźnieńskim, województwie poznańskiem. 

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezyden
ta Rz eczypospolite j z dnia 19 stycznia 1928 r. o orga
nizacji i zakresie dz ia łania w ł adz adminis tracji ogól
Ilej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządza się co na
,tę;puje: 

§ t. Gminę wiejską Mnich6wk,o w powiecie 
gnieiTlieńskim , wo jewództwie poznańs k iem z·nosi się, 
a terytor ium jej włą c za się do gminy wiejskiej Mni
chowo w tymże powiecie i województwie. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporzą dzenia po
rucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 3. Rozporząd zenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 k wie lnia 1930 r. 

Prezes Rady Ministrów: Świta/ski 

Minister Spraw Wewnętrznych : Slawoj Skladkowski 

639. . 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 4 grudnia 1929 r. 

o zniesieniu gminy wiejskiej Czeluścinek w powiecie 
gottyńskim, województwie poznańskiem. 

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezyden
ta Rzeczypospoli te j z dnia 19 stycznia 1928 r . o orga
nizacji i zakresie działania wła dz administracji ogól
Ile; (Dz. U. R. P. Nr. 11, po~, 86) zarządza się co na
stępuje: 

§ 1. Gminę wieiską Cleluścinek w powiecie 
gostyńskim, województwie poznańs kiem zn osi się, 
a teryto-rjum jei włąc za się do gminy wiej skiej Cz·e
luścm w tymże powiecie i wo jewództwie. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporza dzenia po
rucza się Ministrowi Spraw W ewnę Łrznyc h. 

§ 3. Rozporządz enie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 kwietnia 1930 r. 

Prezes Rady Ministrów: Świta/ski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Skladkowski 

640. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 4 grudnia 1929 r. 

o zniesieniu gminy wiejskiej Gościejewo-kolonja w po
wiecie obornickim, województwie poznańskiem. 

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezyden
ta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r . o orga
nizacji i zakresie działania władz administracji ogól
nej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządza się co na
stępuje: 

§ t. Gminę wiejską Gościejewo-kolonja w po
wiecie obomickim, województwie poznańsk iem znosi 
się , a terytorium jej włącza się do gminy wiejskiej Go
ściejewo w tymże powiecie i województwie. 

§ 2. Wykonanie ninjej~ze~o rozporządzenia po-' 
rucza się Ministrowi Spraw W ewnętrzn ych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 kwietnia 1930 r. 

Prezes Rady Ministrów: Świta/ski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Sk/adkow~/tj 

641 • 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 4 grudnia 1929 r. 

O zniesieniu ~miny wiejskiej Jeziorzany w powiecie 
gnieźnieńskim, województwie poznańskiem. 

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezyden
ta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o orga
n izac ji i zakresie działania władz administracji ogól
nej (Dz . U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządza się co na
stępuje: 

§ 1. Gminę wiejską J eziorzany w powiecie 
gnieźnieńskim znosi się, a terytorjum jej włącza się do 
gminy wiejskiej Owieczki w tymże powiecie i woje
wództwie. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
rucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 kwietnia 1930 r. 

Prezes Rady Ministrów: ~witalski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Slawoj Skladkowskl 




