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67.

69.

Rozporządzenie
Ministra Spraw v.[ ewnętrznych

Rozporządzenie

Ministra Spraw

~ dnia 22 grudnia 1928 r.

z dnia 16

w sprawie zmia ny granic gmin Sułów i Radecznica
w powiecie zamojskim, województwie lubelskiem.
Na mocy art. 1 i 4 ustawy ~ dnia 22 wr::;eśnia 1922 r.
w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiej skich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P . Nr. 86, poz. 770)
zarządzam co nas tępuje:
"

§ l. Z gminy Sułów w powiecie zamojskim, województwie lubelskiem wyłącza się wsie: Gruszka Zaporska,
Zakłodzie i Gaj Gruszczański oraz folwat:k Gruszka
Zaporska i włącza się je do gminy Radecznita w tymże
powiecie i województwie.

z

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
dniem l kwietnia 19j.9 r.

życie

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski

68.
Rozporządzenie
Wewnętrznych

Ministra Spraw

z dnia 7 styc7.11ia 1929 r.

o zniesieniu gminy wiejskie; Huciska w powiecie
bialskim, województwie krakowskiem i włączeniu
jej terytorjum do gminy wiejskie; Wilkowice
w tymże powiecie i województwie.
N a mocy art. 1 i 4 ustawy Z dnia 22 września 1922 r.
w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U.R. P. Nr. 86, poz. 770) zarządzam co następuje:

§ l. Gminę wiej ską Huciska w powiecie bialskim,
województwie krakowskiem znosi się a terytorjum jej
włącza się do gminy wiejskiej Wilkowice w tymże powiecie i województwie.
Z

Nr. 8.

69.

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
dniem l kwietnia 1929 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski

Wewnętrznych

s~cznia

1929 r.

o ogłaszaniu się ·, le'karzy-dentystów.
Na podstawie art. 7 i 28 rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej Z dnia 10 cZerwca 1927 r. o wykonywaniu prak cyki dentystycznej (Dz. U. R. P. Nr •. 5~t
poz. ' 476) zarządzam co następuje:

. § l. Tablice informaCyjne (szyldy) lekarzy-denty:
stów mogą być wywieszane jedynie przed bramą i w bramie domu, w którym lekarz-dentysta praktykuje, oraz na
drzwiach mieszkania, nie .więcej jednak, jak po jed~ej
tablicy w każdem z oznfczonych miejsc.
'
W razie zmiany mieszkania może być wywieszona na przeci:;g jednego roka w domu, w którym lekarz-,
dentysta uprzednio praktykował, tablica, wskazująca nowy jego , adres.
§ 2. Tablice informacyj~e mogą zawierać: imię
i nazwisko lekarza-dentysty, stopień naukowy lub- zawodowy, adres, numer telefonu i godziny przyjęć.
Umieszczenie jakichkolwiek innych szczegółów lub metod leczenia jest zabronione.
Rozmiar tablicy nie może przekraczać 40 X 25 cm.

§ 3. Ogłos zenia lekarzy-dentystów w prasie codziennej, perjodycznej i zawodowej dopuszczóllne są
jedynie w celach informacji. Ogłoszenia o cechólch reklamy są zabronione. Ogł(J)szenia poza treścią, wyszczególnioną w § 2 niniejszego r.ozporządzenia, mogą zawierać: informacje o rozpoczęciu praktyki, wznowieniu,
zaprzestaniu względnie o wyjeidzie, przeprowadzeniu
się lub powrocie lekarza-dentysty.
Liczba ogłoszeń nie może przekraczać ogółem trzydziestu sześciu w ciągti roku kaleridarzowego.
§ 4. Ogłaszanie się lekarzy-dentystów w spofób
i w formie, nieprzewidzianej w niniejszem rozporząd~eni u, jest zabronione.
I
Postanowienie niniejszego paragrafu w niczem
narusza uprawnień Izb Lekarskich, przysługujących
Izbom Lekarskim z mocy punktu a) art. 1 ustawy z dnia '
2 grudnia 1921 r. o ustroju i zakresie działania Izb Le- '
karskich (Dz. U. R. P. Nr. 105, poz. 763) oraz praw
i obowiązków osób, wyszczególnionych w ust. a)punktu 2 art. 1 i w punkcie 1 art. 2 rozporządzenia Prezy~
denta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927
o wykonywaniu praktyki dentystycznej (Dz. U. R.. P.
Nr. 54, poz. 476).
.

nie

t:

§ 5. W razie naruszenia postanowień lll111e)Szego
w stosunku do winnych znajdują zastosowanie sankcje karne, przewidziane wart. 27 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca
1927 r. o wykonywaniu praktyki deatystyczaej' (D::. U.
R. P. Nr. 54, poz. 476).
rozporządzenia

'

.. Nr.
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§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi
upływie 30 dni od dnia jego ogłoszenia.

w życie

Minister Spraw Wewnętrz~ych: Sławoj Składkowski
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wienia rozporządieni;iPrezyde·ntiRżecżypospolitej Z dnia
22 marca 1928 r. o p :::st,;.; _-" .:;nlu administracyjnem (Dz.
U. R. P. Nr. 36, poz. 341), o ile rozporządzenie niniejsze nie stanowi inaczej.

§ 5. Dochodzenie

z dnia 13 grudnia 1928 r.

dyscyplinarne przeprowadza
nad szkołą, do której
nauczyciel. Jeżeli inspektor szkolny przedstawi wniosek o wymierzenie
kary wydalenia ze służby nauczyciela publicznej szkoły
powszechnej, Kurator Okręgu Szkolnego może zarzą
dzić uzupełnienie dochodzenia.

w sprawie odpowiedzialno ś ci dyscyplinarnej tymczasowych nauczycieli szkół, podległych Minis(rowi Wyznań Reli,g ijnych i Oświeceni~ Publicz-

§ 6. Pisemne orzeczenie o nałożeniu jednej z br
wymienionych w § 1 niniejszego rozporządzenia należy
doręczyć obwinionemu.

70.
Ministra

Rozporządzenie
nych i Oświecenia

władza bezpo ś rednio przełożona
służbowo przynależy obwiniony

Wyznań

ReligijPublicznego

n~go.

". Na podstawie art. 75 i 161 · ustawy z dnia 1 lipca
1926 r. o stosunkach służbowych nauczycieli, której
tekst jednolity zóstał ogłoszony w załączniku do rozporządzenia z dnia 3 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 47,
,póz; 462); zarządzam w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli tymczasowych z kategorji wymienionych wart. 1 punkt a) powołanej ustawy co następuje:

§ l. Na nauczycieli tymczasowych
kładane

mogą być

na-

następujące kary:
l. kara perządkowa

upomnienia;
2. kary dyscyplinarne:
a) nagana,
b) kara pieniężna do wysokoś ci 20
sażenia jednomiesięcznego,

% upo-

c) zwolnienie ze służby z zachowaniem praw
do uposażenia emerytalnego w stosunku do lat rzeczywiście wysłużonych lub
do odprawy,
d) wydalenie ze służby państwowej bez
prawa do emerytury lub odprawy i Z pozbawieniem prawa zajmowania stanowiska nauczycielskiego w szkolnictwie
pailstwow6m, publiczllem lub prywatnem.

§ 2. Karę porz;}dkową i kary dyscyplinarne wymiemone w § l punkt 2 h1. a), b) i c) nakłada na nauczycieli
szkół
rę wymienioną w

publicznych

powszechnych inspektor szkolny; ka§ l punkt 2 d) w stosunku do nauczycieli publicznych szkół powszechnych oraz wszystkie kary, wymienione w § l w stosunku do nauczycieli
innych szkół nakłada Kurator Okręgu Szkolnego.
Jeżeli inspektor szkolny przedstawi wniosek o wymierzenie kary wydalenia ze służby pailstwowej nauczyciela publicznej szkoły powszechnej, a Kurator Okręgu
Szkolnego nie przychyli się do tego wniosku; zwraca
sprawę ó5pektorowi szkolnemu celem hałożenia jednej
1; kar, do nałożenia której uprawniony jest inspektor
szkolny.

§ 7. Władza, uprawniona do nakładania kar dyscyplinarnych .(~ 2) może każdej chwili zawiesić nauczyciela w pełpiemu służby, jeżeli wdrożono przeeiw niemu postępowanie sądowo-karne lub dyscyplinarne, albo
gdy nauczyciel odmówi jawnie posłuszeilstwa służbo
wego, albo też, gdy ze względu na jakość zarzuconego
mu uchybienia obowiązkom służbowym lub godności
stanu nauczycielskiego dalsze pozostawienie go w służ
bie naraziłoby powagę szkoły lub groziło dobru
szkoły.
Odwołanie
jedynie łącznie
żeniu kary.

od takiego zarządzenia dopuszczalne jest
z odwołaniem od orzeczenia o nało

§ 8. Jeżeli nauczyciel w ciągu 2 lat po nałożeniu
kary dyscyplinarnej (§ 1 punkt 2 a) i b) zachowywał się
pod każdym względem poprawnie, może władza, która
karę nałożyła, na jego prośbę zarządzić wykreślenie tej
kary Z wykazu stanu służby.
Z

§ 9. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w tycie
dniem ogłoszenia. '

Minister Wyznań Religijnych i

Oświecenia

.

Publicznego:

Switalski

71.
Rozporządzenie

Ministra Reform Rolnych

z dnia 17 stycznia 1929 r.

w sprawie utworzenia powiatowego
.
skiego tv Borszczowie.

urzędu

ziem-

Na podstawie art. 21 ustawy Z dnia 11 sierpnia
1923 roku o zakresie działania Ministra Reform Rolnych
i organizacji urzędów i komisji ziemskich (Dz. U. R. P _
Nr. 90, poz. 706) zarządzam co następuje:

do wykazu

§ l. Na obszarze właś ciwości terytorjalnej okrę 
gowego urzędu ziemskiego w Tarnopolu tworzy si ę
powiatowy urząd ziemski w Borszczowie.

dyscyplinarnego przeciwko
u3uczycielom tymczasowym mają zastosowaaie postano-

§ 2. Kompetencja terytorjalna powiatowego urz~ 
du ziemskiego w Borszczowie rozciąga się na powiaty :
borszczowski i zaleszczycki, które wyłącza si~ ~ wła--

§ 3. Kary dyscyplinarne wpisuje
stanu

się

służby.

§ 4. Do

postęp0wania

