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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
'24 lutego N211. Rok 1930. 

TREŚC: 

ROZPORZf\DZENII\ RI\DY MINISTRÓW: 

Poz.: 72-z dnia 7 lutego 1930 r. w sprawie zmian i uzupełnień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
26 czerwca 1924 r. o ustano;wieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych 

73-z dnia 7 lutego 1930 r. o zniesieniu · gminy Stara Juńcza w powiecie chojnickim, województwie 
pomorskiem • . • 

74-z dnia 7 lutego 1930 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Bie~ewko w powiecie kościańskim, woje
wództwie poznańskiem 

75-z dnia 7 lutego 19'30 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Darmoszewo w powiecie gnieźnieńskim, 
województwie poznańskiem • 

76-z dnia 7 lutego 1930 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Góreczki Żabie w powiecie rawickim, wo-
jewództwie poznańskiem • • . 

77-z dnia 7 lutego 1930 r. o zniesieniu . gminy wiejskiej Lopiennica w powiecie wągro'Nieckim, wo
jewództwie poznańskiem •• 

78-z dnia 7 lutego 1930 r. o zniesieniu gmin wiejskich Kaplin i Zwierzyniec w powiecie między
chodzkim, województwie poznańskiem 

79-z dnia 7 lutego 1930 r. o zniesieniu · gmin wiejskich Mieltyn Stary i Mielzynek w powiecie 
gnieźnieńskim, województwie poznańskiem • 

80-z dnia 7 lutego 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Poktatki w powiecie średzkim, woje
wództwie poznańskiem , . . . 

ROZPORZf\DZENIR. MINISTRÓW:. 

Poz.: 81-~karbu z driia 9 stycznia 1930 r. wydane w porozumlemu z Ministrem Przemysłu i Handlu 
oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie utworzenia urzędów ceinych w Zaleszczykach 
i Jasienowie · Polnym • 

82-Skarbu z dnia 22 styc~nia t 930 r. w sprawie upowatnienia urzędów celnych do przepr:>wadza
nia śledztw i rozstrzygania spraw karno.skarbowych oraz ustalenia okręgów ich terytorjalnej 
właściwości • •• ••••••••• . 

83-Wyznań Rełi~ijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 23 stycznia t 930 r. w sprawie częściowej 
zfhiany rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 27 paździer
nikoa 1926 r. o radach szkolnych miejscowych na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego 

84-Spr\. w Wewnętrznych z dnia 27 stycznia 1930 r. wydane w porozumieniu z MlDistrem Skarbu w spra
wie zastosowania do gminy wiejskiej Nowy Korczyn w powiede stopnickim, województwie kieleckiem 
przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia t 923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, 
dotyczących gmin miejskich • " • 

SS-Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 1930 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie 
płockim w okręgu sądu okrę~owego w Pło .cku • .. . • 

86-Spraw 'Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Ska.rbu oraz , Ministrem Pracy i Opieki Spo
łecznej z dnia 4 lutego 1930 r. w sprawie zmiany ' ~ozporządzenia wykonawczego Ministra Spraw 
Wojskowych z dnia 4 lipca 1922 r. do ustawy z dnia 23 marca 1922 r. w przedmiocie zaopa
trzenia weteranów powstań narodowych z 1831 r., · 1848 r. i 1863 r. oraz wdów po nich 
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92 Dziennik Ustaw. Poz. 72. Nr. 11. 

72. po stanowisku "Referendarz" stanowisko: "Zastęp
ca inspektora szkolnego", któremu w kolumnie "sto-

ROZPORZĄDZENIE RA DY MINISTRóW pień służbowy" odpowiada "ViII - VII st. sł."i 
z dnia 7 lutego 1930 r. po stanowisku "Zastępca inspektora szkolnego" sta-

nowiska: "Adjunkt archiwalny", "AdJunkt blbJjotecz-
w sprawie zmian i uzupełnień rozporządzenia Rady ny", którym w kolumnie "stopień służbowy" odpo
Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu w.iada "VlII - VII st. sł."; 
tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwo- po stanowisku "Administrator klinik" stanowiska: 

wych. " "Nadleśniczy" i ,,1 aksator", którym w kolumnie 
"stopień służbowy" odpowiada "VIlI - VII sL sł."; 

Na podstawie art. 11 i 17 ustawy o państwowej po stanowisku "Lekarz szkolny" stanowiska: "Po
służbie cywilnej z dnia 17 lutego 1922 r. (Dz. U. R. mocnik konserwatora" i "Adjunkt leśny", którym 
P. Nr. 21, poz. 164) zarządza się co następuje: w kolumnie "stopień służbowy" odpowiada "Vlll st. 

sł."i 
§ 1. W załączniku Nr. 8 do rozporządzenia Ra- 2. w kolumnie "II kategorja. Stanowiska oraz 

dy Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowie- tytuły do nich przywiązane." 
nlu tabeli stanowisk we władzach i urzędach pań- Skreśla się: 
stwowych (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 631) wprowadza 
się następująoe zmiany: , sta.nowisko "Zastępca inspektora szkolnego"; 

I. W dziale "Centrala" w kolumnie "I kategor- dodaje się: 
ja. Stanowiska oraz tytuły do nich przywiązane". po stanowIsku "Asesor", stanowisko: "Asesor biblio-

Skreśla się: teczny", któremu w kolumnie "stopień służbowy" 
. odpowii'l.da "VIII - VII st. sł."; 

stanowisko "Wizytator szkół"; po sb.nowisku "Księgowy" stanOWIska: "Mierniczy" 
dodaje się: i "A :>ystent a'rchiwamy", którym w kolumnie "sto-

po stanowisku "Naczelny dyrektor archiwów pań- pief. służbowy" odpowiada "VIII - VII st. sł."; 
stwowych" stanowisko: "Ministerjalny wizytator po stanowisku "Kontroler" - stanowiska: "Technik 
szkół", któremu w kolumnie "stopień służbowy" od- kśny" , "Technik budowlany", "Kierownik tartaku", 
powiada - "V st. sł."; po stanowisku "Radca mini- "Kierownik fabryki", "Kierownik kolejki", "Kierow
sterjalny" stanowiska: "Generalny konserwator" nik składu drewna", którym w kolumnie "stopień 
oraz "Inspektor administracyjny", którym w kolum- służbowy" odpowiada ,.IX - VIII st. sł."; 
nie "stopień służbowy" odpowiada "VI - V st. sł.... po stanowisku "Asystent rachunkowy" -- stanowi

II. W dziale "Władze i urzędy podległe". ska: "Asystent leśny", "Asystent rolny", "Asystent 
1. w kolumnie "I kategorja. Stanowiska oraz mierniczy", którym w kolUmnie "stopień służbowy" 

tytuły do nich przywiązane". odpowiada "X 'st. sł."; 
Skreśla się: 3. w kolumnie "III kategorja. Stanowiska oraz 

tytuły do nich przywiązane". stanowiska: "Wizytator szkół", "Asystent archiwal-
ny" i "Asystent bibljoteczny" i Dodaje się: 

dodaje się: po stanowisku "Naczelnik kancelarji" stanowisko: 
"Kasjer", któremu w kolumnie "stopień służbowy" 

po stanowi,sku "KuTator okręgu szkolnego" stanowi- odpowiada !IX _ IX st. sł."; 
ska: "Wizytator Liceum Krzemienieckiego", "Na- po stanowlsku "Adjunkt kancelaryjny" słanowhko 
czelnik wydziału oświecenia publicznego w ślą- "Leśniczy", któremu w kolumnie "stopień służbowy" 
skim Urzędzie Wojewódzkim", 'którym w kolumnie X 
"stopień służbowy" odpowiada _ "IV st. sł."; odpowiada" I - X - IX st. sł,"; I 

po stanowisku "Naczelnik wydziału oświecenia pu- po stanowisku "Kancelista" stanowis'ko: "Magazy
blicznego w Śląskim Urzędz i e Woj'ewódzkim" sta- niel' archiwalny", któremu w ko1:tmnie "stopień służ
nowisko: "Okręgowy wizytator s'zkół", któremu bowy" o~owiada "XII - XI st. sł .... 
w kolumnie "stopień służbowy" odpowiada "V st. c___ § 2. W załączniku Nr. 3 do powołanego wyżej 
sł."; roz'uOTzt'dzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 
po stanowisku "Dyrektor biblioteki" stanowisko: 1924 (D U R P N 64 631) d' l Wł 
D k h

, r. z. . . '" r. ,poz. w Zla e" a-
" yre tor zbiorów państwowyc " któremu w ko- dze i urzędy p_Qdl.egle" w kolumnie "I ,kategorja. Sta-
lumnie "stopień służbowy" odpowiada "VI - V nowiska oraz tytuły do nich przywiązoJne" skreśla się 
st. sł."; stanowisko: "Konserwator". 
po stanowisku "Naczelnik wydziału" stanowisko: 
"Zarządca dóbr Liceum Krzemienieckiego", któremu § 3. Rożporządzenie niniejsze wchodzi w ży-
w kolumnie "stopień służbowy" odpowiada "VI - cie z dniem ogłoszenia. 
V st. sł."; 
po stanowisku "Kustosz archiwum" stanowisko: 
"Dyrektor administracyjny Konserwatorj c; m Mu
zycznego", któremu w kolumnie "stopień służbowy" 
odpowiada ,.VII - VI st. sł."; 
po stanowisku "Inspektor szkolny" stanowisko: 
"Konserwator", którp'l u w \fnlumnie "stopień służ
bowy" odpowiada "VIII - VII - VI st. sł."; 

Prezes Rady Ministr6w: K. Bar/~l 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Puh!icznego: 
SI. Czerwiński 

Minister Spraw Wewnętrznych: H. Józewski 

. 
. ,' 


