....

T

Dziennik UsŁaw. Poz. 656, 651, 658 i 659.

1278

spraw, w których te.nnłn rO'1!prawy głównej jeszcze
nie został wyznaczony (art. 223 u. k. s.); umorzenie
stosQwnie do a rt. 223 ust. 3 u. k. s. jest mimo to dopuszczalne i w sądz i e okrę g ow ym w sprawach, które
do niego w płyn ęły przed datą wejścia w życie niniejsaego rozp orządz e nia .
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Nr. 87.

RADY MINISTRóW

z dnia 4 grudnia 1929 r .
• zmianie granic miasta Czortkowa w powiecie czortkowskim, województwie tarnopolskiem.
Na puds,tawie arl 1 i 2 ustawy z cłnia 1 ,s ierpnia t923 r. w przedmiocie dokonywania zmian gunie miejskich na obsza rze b. Króles twa Galicji i t o/d6ffi01'ti wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem
(Dz. U. R. P. Nr. 9:2, poz. 719) zarządza się co na-

Minister

Sprawiedliwości :

Ki~ownik

St. Car

.Min,ish:rstwa. Skarbu: Ignacy Matuszewski

stępuje:

§ 1. Gminy wiejskie CzorŁków Stary i Wy;gnanka w powiecie czortkowskim, w ojewództwie
. tarn op ols kiem przyłącza się do gminy miejs kiej
Czo,rtków w tymt e p owiecie i w0jewództwie.
§ 2. Wykonanie niniejs zego ,rozporządzenia
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

§ 3. Ro'zporz ą.dzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem 1 kwietnia 1930 r.

ży

Prezes Rady Ministrów: Świta/ski
Minister Spraw Wewnę.trznych : Sławoj Składkowski
Minister Sprawiedliwości: St. Cor
Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski
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WOŚCI

SPRA WlEDU-

z ,dnia 5 grudnia 1929 r.
o rozmieszczeniu sądów grQd~kich w powiecie opatowskim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu.
Na podstawie art. 270 p,r awa o ustroiu sądów
powszechnych (Dz. U. R. P. z 1928 r . Nr. 12, poz. 90S}
zarządzam co następuj e:

§ t. Znosi

się sąd

grodzki w tag,owie.

§ 2. Gminy: Gęsice, Grzegol'2lewice, Łagów,
Piórków i Rembów włącza s ię do okręgu sądu grodzkiego w Opałowie.
§ 3. Rozporządzenie nmiersze wchodzi w ży. cle z dniem 1 stycznia 1930 r.
.,

657.

Minister Sprawiedliwości!: SI. Cer

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDUWOśCI W POROZUMIENIU Z MINISTREM

SKARBU
z dnia 23 listopada 1929r.

o

właściwości 54_W ~kK:h w

stępstwa

z art. 144

sprawach o prze1 i 2 i art. 145 ustaw}' karnej
skarbowe;.

1ł.St.
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MINISTRA PRACY I OPIEKI

SPOŁECZNEJ

z dnia 7 grudnia 1929 r.
Na zasadzie art. 211 ust. 2 ustawy kamej skarr0
awej :li dnia '2 sierpnia 1926 r . (Dz. U. R. P. N:r. 105, w porozumieniu z Minist rem Skarbu i Ministrem
poz. 609} zarządza się co następuje : ,
Przemysłu i Hanąlu w sprawie uprawnienia robot,
nmów sezonowych do korzystania ze. świadcze:6 za§ 1. Do właściwości sądów grodzkich należą.
bezpieczeniowycb. w okresie sezonu martwego
prócz spraw karnych pr zekazanych im rozporządz e.
1929/1930 r.
niem z dnia 20 czerwca 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 61,
poz. 542), nadto sprawy przewidziane wart. 144
Na mocy ustępu 3-g& art. S-go t1'SŁawy z dnia:
ust. 1 i 2 i wart. 145 .us1awy karnej skarbowei, o ile 18 Hpca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bez6ą przekazane sądom w myśl art. 210 pkt. 2 tejżerobocia (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 650} w brzmieniu
ustawy.
nada.nem mu ustawą z dnia 23 ma rca 1929 r. (Dz.
U. R. P . Nr. 23, poz. 235} na wniosek Zar z ądu Głów
§ 2. ROzpl'}l'ządzenre niniejsze wch(')dzi w życie nego FUlI:dtt·s zu Bezrobocia zarządza się co nastę
z dniem 1 stycznia 1930 r. i ma zastosowanie do puje:

~

1

.,.-Of-"""""

Nr. 87.

""'1"'''-'

Dziennik Ustaw. Poz. 659 i 660.

§ 1. Uchyla się na czas trwania ~ez(')nu martw ego 1929 /1930 r. dzi'ałanie przep isu ustępu l-go
art. s-go ustawy z dn ia 18 lipca 1924 r. o zabezpIeczen iu na wypa dek bezrobocia (Dz. U. R. P. Nr. 67,
p oz . 650), p ozba wiające go prawa do swiadczeń zabe zp ieczeni owych w okresie sezonów ma.rłwych robotnikó w sezono wych, których praca normalnie trwa
kró cej niż 10 miesięcy w wku, względem wszystkich
k ate .~a ryj
bezrobo tnych robotnrk ów sezonowych,
przew idzianych VI § 1 r ozpor ządzenia Ministra Pracy i Op:eki Społecznej z dnia 27 pa H~łerrrika 192'4 r.
(Dz. U. R. P. Nr. 96, poz. 896) na całyUl te-renie Rzeczypospolitej Polskiej z wyją>tkiem. terenu województwa wołyńskiego.
§ 2. Rozporządzenie mmeJsze wcho.dzi w ży
cie z dnie m og łoszenia z mocą obowiązującą o·d dnia
15 grudnia 1929 r.

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Mafus,zlłw·slai

Zamknięcia
rachunkowe moin-a uzupełnić
sl'!e~~ółami nie przewidzianemi w załącz onych wzorach, natomiast nie można łączyć kilku wskazanych
we wl'!orach pozycyj w jedną pozyc.ię.

Zakłady ubezpieczeń prowadzą ce, obok innych
ubeZlpieczeń, ·dz,iał ubezpieczeń na życie~

d:ziah>w

dla

działu ubezpieczeń

rzą.dzać oddz-i~lnybila,ns, tudzież,
zysków ~ strat.

na życie spooddzielny rac bunek

Towarzystwa nbezpie.czeń wzaremnych,

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski

pro-

wadzące kilka działów ubezpieczeń , o ile maią w ich

statucie zastrzeżone, że ~płaty c z ł011lków na pokrycie strat oraz ZWToty zakładu na I1'zec'z członków obliczane będą na podstawie osobnych dla każ.dego działu zamknię<,: rachW1kowycn, obowiązane są przedstawiać Pańs.twowemn Urzędowi Kontroli Ubezpieczeń,
niezal~ż.nie od oddzielnych dla każde g o działu ubezpiec.zeń rachunków ubezpieczeń, również oddzielne
bilanse i oddzielne rachunki zysków i strat.
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c) rachunki ubezpieczeń dla każdego działu
ubezpieczeń o·ddzielnie (wzory Ru I, Ru II,
Ru III, Rn IV},
d} rachunki ubezpieczeń dla poszczególn ych
grup ubezpieczeń, wymienionych w p;ani e
działalności (wzory Ru I, Ru II, Ru III),
e} rach.une.k dochod6w :z; majątku zakładu
(wzQr Rd),
i} rachunek papierów wartoś.eiv'Wycn (wzór
Rp),
.
g) rachunek nieru.chomości zakła-du fwzo,r Rn) .

ObClwiązane są

M.inister Pracy i Opieki SpołecZ'lle;: A. Prystor

1219

MINISTRA SKARBU

z dnia 12 października 1929 r.
w · sprawie sporządzania zamknięć radnmkowych
i sprawozdań rocznych oraz zasad szacowania pozycyj bilansowych przez prywatne zakład.y ubezpieczeń.

Na mocy art. 37 ust. 3 rozporzą.dzenia Prezydenta Rzeczyp ospolitej z dnia 26 stycznia 1928 r.
o k ontro li ubezpieczeń (Dz. U. R. P. Nr. 9. poz. 64)
zarządzam co następuje:

§ 3. Sprawozdanie z działalności (§ 1) powinno zawierać przedstawienie dzi ał.al'n ości zakładu i jego rozwój w roku sprawozdawczym. Do sprawozdama z driałalności należy załączyć:
a) odpis protokółu wa,l ne.g o zgromadzenia,
na którem zatwierdzono sprawozdanie i zamknięcia .r~hunkowe za rook sprawozdawczy,
b) 10 egzemplarzy druków, wydawanych ubezpiec:zrującym w myśl § 4 niniejszego fQ·Zporządzenia,

I.

Zamknięcia

rachunkowe i sprawozdania.

§ t. Prywatne zakłady u.bezpieczeń obowiąza
ne są w ciągu mi esiąca od daty u.chwalenia przez
walne zgromadzenie zamknięć rachunkowycJt.
pó źniej jedna k niż 30 czerwca każdego roku, przedstawiać Pańs tw o'wemu Urzędo'wi Kontroli Ube~pie
czeń sporządzone na za's adzie ksiąg handlowych
z.amkni ęc ia rachu nkowe i sprawozdanie z działalno
ści za rok ubie g ły (art. 37 rozporządzenia Prezydenta Rzec zypospolitej z dnia 26 stycznia 1928 r. o kontroli ubezpieczeń Dz. U. R. P. Nl'. 9, po·z. 64).

me

§ 2.

Zamknięcia

rachunkowe .(§

wierać s'porządzone według załączonych

r
I

11

maią

za-

wz.or&w:.
a) bilans na ostatni dzień roku sprawoz.dawC2ego (wzór B),
b) rachunek zysków i strat za rok s,prawozdawc zy wraz z podziatern zysków (nadwyżek hiIansowych) (wzór R),

e} egzemplarze pism, w których ogłoszono
zwołanie walnego zgromadzenia olfaz ogło
szono bilans, rachunek zysków i st·r at i podzia'ł zysków (nadwyżek bilansowych),
d) wiadomości o prowadzonych przez zakład
sprawach sądowych, wynikłych z tytułu
umowy ubezpieczenia,
e} wykazy pomo·cnicze do zamknięć rachunkowych, a mianowicie: wykaz satd w kasie
t instytuojach kredyt'o wych. wykaz papierów wartościowych, wyka·z po życz ek hipotecz.nych i pożyczek p.ocł zasta w hip,otek.
wykaz nieruchomo ś ci, wykaz pożyczek
udzielonych gmin om lub zw iązk om samorządowym, wykaz pożyczek pod zastaw papierów wartościowych, wykaz należności
z tytułu ·r ezerwy składek zatrzymanej przez
zakłady ubezpieczeń, wykaz niezainkas0wanych składek, wykaz funduszu ubezpieczeniowe1!o i \pokrycia tego funduszu, wy-

