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Dziennik Ustaw. Poz. 3 i 4.

Nr. 1.

włącza się

3.
ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRóW

z dnia 4 grudnia 1931 r;
w sprawie zniesienia oraz zmiany granic niektórych
powiatów na ' obszarze województwa ~rakowskiego.
Na , podstawie att. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca
1921 r. ' w przedmiocie dokonywania zmian granic
powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjski~j
i austrjacko - węgierskiej, jak również dokonywam a
na obszarze b. dzielnicy austrjacko - węgierskiej
zmian obszaru działania samorządowych reprezentacyjpowiatowych (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 400), zarządza się co następuje:
§ 1. Na obszarze województwa krakowskiego
znosi się powiaty: wielicki, grybowski, pilzneński,
makowski i oświęcimski.
§ 2. Należące do zniesionego powiatu wielickiego gminy wiejskie: Gdów, Liplas, Bilczyce, Ły
czanka, Gorzków, Byszyce i Bieńkowice włącza SIę
do powiatu myślenickiego w województwie krakowskiem, zaś resztę obszaru zniesionego powiatu w~e
lickiego - do powiatu krakowskiego w temże wOJewództwie.
§ 3. Należące do zniesionego powiatu grybowskiego gminy wiejskie: Br,z ana Górna, bipnica Wielka, Lipniczka Korzenna, Wojnarowa, Chodorowa,
Krużlowa Wyżna, Krużlowa Niżna, Po§adowa, Mogilno, Koniuszowa, Stara Wieś, Siółkowa, Biała Niż
na, Biała Wyżna, Kąclowa, Ptaszkowa, Cieniawa,
Mszalnica, Królowa Polska, Mystków, Kamionka
Wielka, Królowa Ruska, Boguszna, Binczarowa,
Wawrzka, Florynka Kamienna, Polany, Berest, Piorunka, Czyrna, oraz gminę miejską Grybów włą
cza się do powiatu nowosądeckiego w województwie krakowskiem, zaś gminy wiejskie: Ostrusza,
Siedliska, Sędziszowa" Zborowice, Stróżna, Polna,
Wyskitne, Berdechów koło Bugaja, Gródek, Pława,
Berdechów koło Bobowej, Brzana Dolna, Bobowa,
Jankowa, Wilczyska, Stróże Wyżne, Stróże Niżne,
Brunary Niżne" Brunary Wyżne, Jaszkowa, Czarna,
Snietnica, Stawisza, Banica, Czertynne, Izby i Bieliczna - do powiatu gorlickiego w temże województwie, a gminy wiejskie: Bogoniowice, Tursko, Kipszna, Kąśna Dolna, Kąśna Górna, Jastrzębie, Bruś
niki Siekierczyna, Jamna, Bukowiec, Falkowa, oraz
gminę miejską Ciężkowice do powiatu tarnowskiego w województwie krakowskiem.
§ 4. Należące do zniesionego powiatu pilzneń
skiego i do okręgu sądu grodzkiego w Pilźnie gminy - włącza się do powiatu ropczyckiego w województwie krakowskiem, żaś gminy należące do powiatu pilzneńskiego i okręgu sądu grodzkiego
w Brzostku włącza się do powiatu jasielskiego
w temże województwie.
§ 5. Gminy
makowskiego i do

należące do
okręgu sądu

zniesionego powiatu
grodzkiego w Suchej

do powiatu żywieckiego w województwie krakowskiem, zaś gminy należące do okręgu
sądu grodzkieg.o w Makowie do powiatu wadowickiego, a gminy należące do okręgu sądu grodzkiego w Jordanowie z wyjątkiem gminy wiejskiej
Rabki do powiatu myślenickiego w temże województwie. Gminy wiejskie Rabka oraz należące do
okręgu sądu grodzkiego w Nowym Targu gminy Chabówka, Ponice włącza. się do powjatu nowotarskiego
'
w województwie krakowskiem.
§ 6.

Gminy

należące

do zniesionego powiatu

oświęcimskiego i do okręgu sądu grodzkiego w
Oświęcimiu włącza się do powiatu bialskiego w wo'jewództwie krakowskiem, zaś gminy należące do
okręgu sądu grodzkiego w Zatorze do powiatu
wadowickiego w temże województwie.

§ 7. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po'!
rucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§ 8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem 1 kwietnia 1932 r.

ży

Prezes Rady Ministrów: A. Prystor
Minister Spraw
Minis,t er

Wewnętrznych: Bronisław

Pieracki

Sprawiedliwości: Czesław Michałowski

Minis,t,e r Skarbu: Jan

Piłsudski

4.
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SKARBU

z dnia 22 grudnia 1931 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Pracy i Opieki Społecznej, Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa oraz
Przemysłu i Handlu o zmianie niektórych postanowień rozporządzeni~ Ministra Skarbu z dnia 16 listopada 1931 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami: Pracy i Opieki S.,ołecznej, Spraw Wewnętrznych,
Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania ustawy o uiszczaniu niektórych zaległych podatków w naturze na cele bezpośredniej pomocy bezrobotnym.
Na podstawie art. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 22 pafdziernika 1931 r. Q uiszczaniu niektórych zale~łych
poda tków w na turze na cele bezpośredniej pomocy
bezrobotnym (Dz. U. R. P. Nr. 99, poz. 761) zarządza
się co następuje:
§ 1. Przewidziane w §§ 4 i 6 rozporządzenia
z dnia 16 listopada 1931 r. w sprawie wykonania
ustawy o uiszczaniu niektórych zaległych podatków
w naturze na cele bezpośredniej pomocy bezrobotnym (Dz. U. R. P. Nr. 104, poz. 806) terminy do skła
dania deklaracyj oraz dla dostaw zboża przedłuża się
do dnia 31 stycznia 1932 r.

