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Dziennik Ustaw. Poz. 678 i 679.
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678.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDU- '
WOśCI

. z dnia 20 grudnia 1929 r.
o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie war. szawskim w okręgu sądu okręgowego w Warszawie.
Na podstawie art. 270 prawa o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. R. P. z 1928 r . Nr. 12, poz. 93)
zarządzam co następuje:

§ 1. Znosi

się sąd

grodzki w Babicach.

§ 2. Gminy: Blizne, Młociny, Ożarów i Zaborów włącza się do okręgu sądu grodzkiego w Wa,r szawie.
§ 3. Rozporządzenie mmeJsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 stycznia 1930 r.
Minister Sprawiedliwości!:

St. Car

679.
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW
WEWNĘTRZNYCH

. z dnia 28 grudnia 1929 r.
O

-

.

ponownych wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
w okręgu wyb r {czym Nr. 22.

Na po,d stawie art. lÓ9 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu z dnia 28 lipca 1922 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 66, poz. 590) z a rządzam ponowne wybory do
Sejmu Rzeczypospolitej w o,krę gu wyborczym Nr. 22,
obejmującym powiaty sandomierski, stopnicki i piń
czowski województwa kieleckiego.
Głosowanie odbędz;ie się w dniu 23 lutego
1930 r.
Czynności
wyborcze mają być wykonane
w terminach oznacz onych w kalendarzu wyborczym,
dołączonym do niniejszego zarządzenia .
Minister Spraw Wewnętrznych : Sławoj Skladkowski
Załącznik do zarządz e nia Min.
Spra w Wewn. z dn. 28 grudnia
1929 r. (poz. 679).

Uwaga:

KALENDARZ WYBORCZY. •
Daty wymienione oznaczają ostateczne
terminy dla poszczególnych czynności
wyborczych. ,

Warszawa. Drukarnia

Państwowa.

Konto czekowe Pocztowej Kasy

Tłoczono

,

Nr. 90.

9 stycznia 1930 roku. Generalny Komisarz Wyborczy na wniosek prezesa sądu apelacyjnego w Lublinie mianuje przewodniczące g o okrę g owej komisji
wyborczej (art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1).
Wojewoda kielecki mianuje jednego członka
okręgowej komisji wyborczej (art. 19 ust. 2 i art. 20
ust. 1).
Powiatowa władza administracji ogólnej ogła
sza we wszystkich gminaelf okręgu wyborczego o ich
podziale na obwody głosowania, o lokalu .. wyborczym i lokalu urzędowym obwodowych komisyj wyborczych; jednocześnie taż władz a zawiadamia o powyższem przewo,alnic zą cego okrę g owej komisji wyborczej oraz Główny Urząd Statystyczny (art. 29).
'
11 stycznia. Generalny Komisarz Wyborczy
ogłasza w dzienniku wojewódzkim nominację przewodniczące g o okrę g owej
komisji wyborczej i jego
zastępcy (art. 20 ust. 1).
Wojewoda ogła s za w dzienniku wojewódzkim
nominację cżłonka okręgowej komisji wyborczej
przez siebie mianowanego i jego zastępcy (art. 20
ust. 1).
Rada miejska m. Sandomierza i Sandomiers'ki
Sejmik Powiatowy dokonywa j ą wyboru po 2-ch
członków ' okręgowej komisji wyborczej oraz ich zastępców , o czem zawiadamiają
okręgową
komisję
wyborczą (art. 19 ust. 3 i 5 oraz art. 20 ust. 2 i 4).
13 stycznia. Przewodniczący okręgowej komisji wyborc zej ogłasza skład osobowy okręgowej komisji wyborczej w dzienniku wojewódzkim (art. 20
ust. 10).
Okręgowa komisja
wyborcza ogłasza we
wszystkich gminach okręgu o dniu wyborów, godzina ch g ł os owania, liczbie pos łów, którzy ma ją być
wybrani z okrę g u oraz o składzie osobowym i lokalu
urzędowym okrę g owej komisji wyborczej (art. 31
ust. 1).
14 stycznia. Rada gminna wz ględnie zebranie
sołtysów mianuje 3-ch członków obwodowej komisji
wyborczej oj tyluż ich z a s t ę pców (art. 22 ust. 3 i 7).
19 stycznia . Prz e wodniczący okrę g owej komisji wyborc zej zawiadamia naczelnika gminy o skła
dzie odnośnych obwodowych komisyj wyborczych
i podaje o tern do publicznej wiadomości (art. 31 ust.
2 i 3).
11 lutego. Okręgowa komisja wyborcza dostarcza obwodowym komisjom wyb or czym afisze z listami kandydatów celem rozplakatowania (art. 56
ust. 3) .
23 lutego. Głosowanie.
26 lutego. Posiedzenie okręgowej komisji wyborczej w celu ustalenia wyniku wyborów (art. 87
ust. 1).

z polecenia

Oszczędności

N!! 30130.

MinhŁra Sprawiedliwości .
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Cena 25 gr.

OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. od dn. 1 stycznia 1930 r. wyuosić będzie 8 zl. kwartalnie. OrzędJ
Instytucie państwowe opłacać będą 6 zł. Prenumerata winna być opłacana najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem każ
dego kwartału.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów Dz. U. R. P. należy wnosić do właściwych urzęd6w
pocztowych niezwłocznie po otrzymalllu następnego kolejnego' numeru.
ł

