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245. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 30 marca 1931 r. 

O zniesieniu gmin wiejskich Potrzanowo Kolonja, 
Smolarki, oraz obszaru dworskiego Włókna w po

wiecie obornickim, województwie poznańskiem. 

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

§ 1. Gminy wiejskie Potrzanowo Kolonja 
i Smolarki w powiecie obomickim, województwie 
poznańskiem znosi się, a terytorjum ich włącza się 
do gminy wiejskiej Potrzanowo w tymże powiecie 
i województwie. 

§ 2. Obszar dworski Włókna w po~ie~ie 
obornickim, województwie poznańskiem znOSl Slę. 
a terytorjum jego włącza się do gminy wiejskiej Po
trzanowo w tymże powiecie i województwie. 

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

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

Prezes Rady Ministrów: W. Sławek 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

246. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 30 marca 1931 r. 

o zniesieniu gminy wiejskiej Wydartowo w po
wiecie rawickim, województwie poznańskiem. 

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

§ 1. Gminę wiejską Wydartowo w po~e~ie 
rawickim. województwie poznańskiem znOSl SIę. 
a terytorjum jej włącza się do gminy wiejskiej Pa
kówka 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 

Minist~r Spraw Wewnętrznych: Sławoj SkładkowSki 

247. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 30 marca 1931 r. 

O zniesieniu gmin wiejskich Zanoteć i Zuławka 
w powiecie wyrzyskim, województwie poznańskiem. 

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

§ 1. Gminy wiejskie Zuławka i Zanoieć w po
wiecie wyrzyskim, województwie poznańskiem zno
si się, a z terytorjum ich tworzy się gminę wiejską 
Zuławka 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 Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

248. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW: 

z dnia 30 marca 1931 r. 

o zniesieniu obszarów dworskich Budy i Zielonagóra 
w powhicie starogardzkim, województwie pomor

skiem. 

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

§ 1. Obszary dworskie Budy i Zielonagóra 
w powiecie starogardzkim, województwie pomor
skiem znosi się. a terytorjum ich włącza się do gmi
ny wiejskiej Mościska w tymże powiecie .i woje
wództwie. 

§ 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 Wewnętrznych: Sławoj Składkow$ki 


