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a terytorjtlm jego włącza się do gminy wiejskiej Ze
lazno w tymże powiecie i województwie. 

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

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem l kwietnia 1931 r. 

Prezes Rady Ministrów: W. Sławek 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

94. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 12 lutego 1931 r. 

O zmianie granic powiatów gnieźnieńskiego i wrze
sióskiego w wojew6dztwie poznaóskiem. 

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

§ 1. Z powiatu wrzesińskiego w województwie 
poznańskiem wyłącza się gminy' Mierzewo·i Jarząb
kowo, oraz obszary dworskie Mierzewo i Czeluścin . 
i włącza się je do powiatu gnieźnieńskiego w temże 
województwie. ' 

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

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem l kwietnia 1931 r. 

Prezes Rady Ministrów: W. Sławek 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

95. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 12 lutego 1931 r. 

O 2mianie granic powiatów stopnickiego i pióczow
skiegow województwie kieleckiem. 

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 
1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic 
powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i au-

strjacko - węgierskiej, jak rówmez dokonywania na 
obszarze b . dzielnicy austrjacko - węgierskiej zmian 
obszaru działania samorządowych reprezentacyj po
wiatowych (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 400) zarządza 
się co nas tępuje : 

§ 1. Z gminy wiejskiej Opatowiec w powiecie 
pińczowskim, województwie kieleckiem wyłącza się 
kolonję Kopałówka o powierzchni 14 ha 95 a i włą
cza się ją do gmi'hy wiejskiej Busk(,> w powiecie stop
nickim, województwie kieleckiem. 

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

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży-
cie z dniem l kwietnia 1931 r. . - . _ . .. 

Prezes Rady Ministrów: W. Sławek 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 

96. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 12 lutego 1931 r. 

o zmianie granic gminy miejskiej Wysokie • Mazo
wieckie W · powiecie wysoko - mazowieckim, woje

wództwie białostockiem. 

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 
1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich 
w poczet miast oraz zmiany granic miast na obsza
rze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. Nr. 19, 
poz. 92) zarządza się co następuje: 

§ 1. Z gminy wiejskiej Wysoko - Mazowieckie 
w powiecie wysoko - mazowieckim, województwie' 
białostockiem wyłącza się wieś i folwark Zawrocie 
i włącza się je do miasta Wysokie - Mazowieckie 
w tymże powiecie i województwie. 

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

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem l kwietnia 1931 r. 

Prezes Rady Ministrów: W. Sławek 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 
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