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Art. 3. Wykonanie niniejszej ustawy porucza
Ministrowi Przemysłu i Handlu.

Art. 4. Ustawa niniejsza wchodzi
z dniem ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej: l.

w

życie
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17.
Na mocy art. 44 Konstytucji

ogłaszam ustawę następu

jącej treści:

USTAWA

Mościcki

z dnia 17 grudnia 1931 r.

Prezes Rady Ministrów: A. Prysiar

o sprzedaży gruntów państwowych, znajdujących się
w użytkowaniu Liceum Krzemien~eckiego.

Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki

Art. 1. Zezwala się na sprzedaż stanowiącego
Skarbu Państwa, a znajdującego się w użyt
kowaniu Uceum Krzemien.ie1c kiego i nie posiadające
go uregulowanej hipoteki grun tu pań s twowego w Leśnictwie "Iwanicze" w obr ę bie "Bożkiewicze - Kosarewo", uroczysko "Kozie -- Góry" w gminie mły
nowskiej, powiatu dubieńskiego, województwa wołyńskiego, o powierzchni 51.5946 ha, graniczącego:
od północy częściowo z gruntami włościan wsi Kosarewo i gruntami rządowemi, oddanemi pod osadę
wojskową "Bożkiewicże -- Kosarewo" • od wschodu
z gruntami rządowemi, oddanemi pod osadę wojskową "Bożkiewicze - Kosarewo", od południa z gruntami włościan wsi Bożkiewicze i od zachodu z pozostałą częścią gruntów państwowych uroczyska
"Kozie - Góry".
Suma, uzyskana ze sprzedaży tego gruntu, uży
ta będzie na zakupno dla Skarbu Państwa nieruchomości w mieście Krzemieńcu, które będą oddane liceum Krzemienieckiemu nla użytkowanie.
własność

16.
Na mocy art. 44 Konstytucji ollłaszam ustawę następu
jącej treści:

USTAWA
z dnia 17 grudnia 1931 r.
w sprawie zamiany państwowych pól górniczych na
_pola górnicze, stanowiące własność prywatną.
Art. 1. Zezwala się na zamianę państwowego
pola górniczego, nadanego na węgiel kamienny i położonego. w powiecie rybnickim w województwie ślą
skiem "Carl Martha" o powierzchni 291.394 m', oraz
części państwowych pól górniczych, nadanych na
węgiel kamienny i położonych w tym samym powiecie, a mianowicie: części pola "Dubensko III-d" o powierzchni 1.823.500 m:', części pola "Schczyglowitz
VII-a" o powierzchni 1.848.600 m', części pola "Joseph" o powierzchni 1.818.000 m", c.zęści pola "Annahof I-d" o powierzchni 294.200 m', części pola "Raphael" o powierzchni 1.398.400 m", części pola "Leschczin III-a" o powierzchni 179.000 m' , łącznie
7.653.094 m" na pola górnicze, nadane na węgiel kamienny, położone w wymienionym powiecie, stanowiące wł1a:SIIlOŚć firmy GórnoślC\lskie Zjednoczone Huty Królewska i Laura Spółka Akcyjna Górniczo-Hutnicza w Katowicach, a mianowicie: "Hans-Georg"
o powierzchni 2.189.000 m', "Ella" o powierzchni
2.189.000 m', "Adelheids-Gliick" o powierzchni
2.189.000 m" "Adolfs - Wunsch" o powierzchni
2.163.000 m", "Hermine" o powierzchni 2.189.000 m\
2
łącznie 10.919.000 m •
się

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza
Ministrowi Przemysłu i Handlu.

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w
z dniem ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej: l.

Mościcki

Prezes Rady Ministrów: A. Pryslor
Minist~r Przemysłu

i Handlu: Zarzycki

życie

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza
Ministrowi Rolnictwa oraz Ministrowi Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego.
się

Art. 3.

ogłoszenia.

Ustawa niniejsza obowiązuje z dniem

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki
Prezes Rady Ministrów: A. Pryslor.
Minister Rolnictwa: Leon J. Polczyński
Mi!n.i.ster Wyznań ReLigtjn;y ch i Oświecenia Publicznego:

J.

Jędrzejewic'Z

18.
ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRóW

z dnia 21 grudnia 1931 r.
w sprawie zniesienia powiatu kolneńskiego w województwie białostockiem.
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 austrjacko - w ę g i erskiej jak również dokonywania
na obszar:z.e b. dzielnicy austrjacko-węl!ierskiej zmian

,

,

Konsulat RzeczUDOSDoIUei polskiei

wWrocławiu

L. dz.

Niniejszem stwierdzai
p.

syn
Miejsce
na umieszczenie
fotografji

urodzony .. ..
W
uzyskał:

przesunięcie termil

odroczenie termin!'

od .. ...... ..... ... . ....... .
do dnia .. .. .. .... ... . .. . ... .....

obowiązku służby wojskowej:

..

obszaru działania samorządowych reprezentacyj powia towych (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 400) za,rządza
się co następuje:
twie

§ 1. Znosi się
białostockiem.

powiat

kolneński

w wojewódz-

§ 2. Należące dO' zniesiDnego pDwiatu kolneń
skiego gminy miejskie: KDlno, Jedwabne, Stawiski,
oraz gminy wiejskie: CzerwDne, Jedwabne, Mały
PłDck, Przy tuły, Rogienice, Stawiski włącza się
do powiatu łomżyńskiego wWDjewództwie białostDc
kiem, zaś gminy wiejskie: Gawrychy, Łyse i TurDśl
do powiatu ostr.ołęckiego w temże województwie.
§ 3. WykDnanie niniejszego rDzpDrządzenia
pDrucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych .
§ 4. Rozporz ą dzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 kwietnia 1932 r.
P.re~es Rady Min1strów :

A. Prys/or

Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki
Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski
MiniS'ter Skarbu: Jan ' Piłsudski

19.
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW

z dnia 21 grudnia 1931 r.
w sprawie zniesienia powiatu gniewskiego oraz zmiany granic niektórych powiatów na obszarze wojewódz twa pomorskiego.
Na pDdstawie art. 104 rozporządzenia Prezydenta RzeczYPospDlitejz dnia 19 stycznia 1928 r.
o O'rganizacji i zakresie działania władz administracji
O'gólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządza się cO'
następuje:

§ 1. Znosi się pDwiaŁ gniewski w wDjewództwie pomorskiem.
\ .

'.
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§ 2. Należące do zniesionego powiatu gniewskiego gminy: Aplinki, Burztych, Ciepłe, Dzierzążna,
Gniew, Gogolewo, Grębin, Janiszewko, Janowo, Jaźwiska, Jeleń, Kierwałd, KDtło, Kramrowo, Kuchnia,
Kursztyn, LignDwy szlacheckie, Lipiagóra, Małe GronO'wo, Małe PólkO', Małe WalichnO'wy, Międzyłęż
Folwark, NicpDnja, Nowe Lignowy, Nowy Między
łęż, Opalenie, Piaseczno, Polskie GrDnowo, Rakowiec, Rozgarty, Rudno, Stary Międzyłęż, SzprudO'WO',
Tymawa, Wielkie Gronowo, Wielkie Walichnowy,
Wielki Garc i obszary dWDrskie : Bielsk, Brody,
BrDdzkie Młyny, Cierzpice, Janiszewo, Wyręby włącza się do pDwiatu tczewskiego w wDjewództwie pDmorskiem, zaś gminy: BDbrówiec, Kamionka,
Kościelna Jania, LalkDwy, Le ś na Janł a, Rynkówka
i obszary dWDrskie: Frąca, KDpytkowo, Lalkowy,
Leśna Jania, SmętDwo, Smętówko, Stara Jania - do
powiatu starogardzki,e go w temże województwie,

a gminy : Dąbrówka, Milewko, PieniążkO'wo, Półwieś,
Włosiennica i obszary dwO'rskie: DębO'WO', KO'zielec,
Ostrowite, Smarzewo - do powiatu świeckiegO' w
temże województwie.

§ 3. Z PO'wiatu starogardzkiegO' w województwie pomorskiem wyłącza się gminy: Gąsiorki, Gentomie, Królówlas, Kulice, Morzeszczyn, Nowa Cerkiew, Olsze, Rombark, Rożental, Rzeżęcin, O'raz O'bszary dworskie: Borkowo, Nowa Cerkiew i włącza
się je do powiatu tczewskiego w temże województwie.
§ 4. Z powiatu świeckiegO' w województwie
pomO'rskiem wyłącza się gminy: Błądzim, Cisiny,
Lińsk, Lubiewice, Lubiewo, LudwichO'WO', Mukrz, Suchom, Trzebciny, Zdroje, Zielonka, O'raz O'bszary:
dworskie: Niemieckie Okoniny, Trzebciny, Wierzchlas - i włącza się je do powiatu tuchO'lskieg.O' w temże województwie.
§ 5. Z powiatu lubawskiegO' w województwie
pomO'rskiem wyłącza się gminy: Dębień Grądy, GrO'nowo, Groszki, Hartowiec, Jeglja, Kiełpiny, Kopaniarze, Naguszewo, Ostaszewo, Rumian, Rybno, Truszczyny; Trzcin, Wery, Zarybinek, oraz obszary
dworskie: Hartowice, Kostkowo, Rynek, Straszewy,
Wasioły i włącza się je do powiatu działdO'wskiego
w temże województwie.
§. 6. Z powiatu brodnickiegO' w województwie
pomorskiem wyłącza się gminy: Belkę, Boleszyn,
Bryńsk, Jamielnik, Jeleń, Klonowo, Koty, Kowaliki,
Lidzbark, Miłostaj, Nowydwór, Podcibórz, Słup, Tarczyn, Wąpiersk, Zalesie, oraz obszary dworskie:
Bryńsk szlachecki, Chełsty, Czekanówko, Wlewsk
i włącza się je dO' powiatu działdowskiegO' w temże
województwie.

§ 7. Wykonanie niniejszego rozporządzeriia pO'rucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

§ 8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 kwietnia 1932 r.
Prezes Rady Ministrów: A. Prysior
Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki

20.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I OPIEKI
SPOŁECZNEJ, WYDANE W POROZUMIENIU Z
MINISTREM PRZEMYSŁU I HANDLU I MINI-

STREM ROBóT PUBLICZNYCH
z dnia 24 grudnia 1931 r.
o odroczeniu wejścia w życie rozporządzenia Ministra
Pracy i Opieki Społecznej, wydanego w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i Ministrem Robót Publicznych z dnia 16 kwietnia 1930 r. w sprawie
czasu pracy pracowników ruchu w żegludze śr6dlądowej.
Na podstawie art. 3 i 19 ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu

