
Nr. 37. Dziennik Us,taw. Po·z. 314, 315, 316 i 317. 625 

314. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 11 kwietnia 1930 r. 

o zniesieniu obszarów dworskich Kierzno i Kierzenko 
w powieCie kępińskiDi, województwie poznańskiem. 

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia i 928 r . 
o organizacji i zakresie działania władz administra
cji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, po'z. 86) zarządza 
się co następuje: 

§ 1. Obszary dworskie Kierzno i Kierzenko 
w powiecie kępińskim, województwie poznańskiem 
znosi się, a terytorja ich włącz.a się do gminy wiej
skiej Kierzno w tymże powiecie i województwie. 

§2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
ponlcza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

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

Prezes Rady Ministrów: W. Sławek 

Minister Spraw Wewnętrznych: H. Józewski 

315 .. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 11 kwietnia 1930 r. 

o zniesieniu obszarów dworskich Gola i . Niedźwiady 
w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem. 

Na ' podstawie art. 104 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. 
o organiz'acji i zakresie działania władz admiJnilstra
cji ogólnej ,(Dz. U. R. P. Nr. 11, po,z. 86) zar,ządza 
się co następuje: 

§ 1. Obszary clwo·rskie Gola i Niedźwiady w po
wiecie jarocińskim, województwie poznańskiem zno
si 'się, a terytorj'a ich włącza się dógminy wiejskiej 
Gola w tymże powiecie i województwie. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych . 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze 'Wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: W. Sławek 

Minister Spraw WeiW:nętrznych: H. Józewski 

316. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 11 kwietnia 1930 r. 

o zniesieniu obszaru dworskiego Kołatka w powie
wiecie i województwie poznańskiem. 

Na podstawie art. 104 rozporząd z..enia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. 
o organ izacji i zakresie działan i a władz adminisŁra
cji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz . 86) zar'ządz.a 
si'ę co następuje: 

§ 1. Obszar dworski Kołatka w powiecie i wo
jewództwie poznańskiem znosi się , a terytorjum jego 
włącza się do gminy wiejskiej Kołaty w tymże po
wiecie i województwie. 

§ 2. Wykonanie niniejszego r ozporządzenia 
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

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

Prezes Rady Ministrów: W. Sławek 

Minister Spraw Wewnętrznych: H. Józewski 

317. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 11 kwietnia 1930 r. 

o zniesieniu obszaru dworskiego Gorzewo w powie
cie wągrowieckim, województwie poznańskiem. 

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. 
o organizacji i zakresie działania władz administra
cji ogólnei (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zar,ządza 
się co następuje: 

§ 1. Ohszar dworski Gorzewo w powiecie wą
growieckim, 'Województwie poznańskiem znosi się, 
a terytorjum jego włącza się do gminy wiejskiej Go
rzewo w tymże powiecie i województwie. 

§ 2. W ykonanie niniejszego mzporządzenia 
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

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

Prezes Rady Ministrów: W . Sławek 

Minister Spraw WeiWInętrznych: H. Józewski 


