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51.
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW

z dnia 30 stycznia 1933 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Mipislrów
z dnia 22 marca 1932 r. o państwowej pomocy lekarskiej dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów
i prokuratorów, członków ich rodzin, oraz emerytów.
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 p aździer
nika 1923 r. o uposażeniu funkcjonar juszów państwo
wych i wojska (Dz. U. R. P. Nr . 116, poz. 924) oraz
art. 43ustawy .z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytaln em funkcjonarjuszów państwowych
i zawodowych wojskowych (Dz. U. R. P. z 1931 r.
Nr. 42, poz . 380) zarządza się co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
22 marca 1932 r. o państwowej pomocy lekarskie;
dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów, członków ich rodzin, oraz emerytów (Dz .
U. R. P. Nr. 27, poz, 254) wprowadza się następują
ce zmiany:
1) w § 1 p. 1 wyrazy: "z wyjątkiem funkcjonarjuszów państwowych, podlegających Ministrowi
Komunikacji" zastępuje się wyrazami: "z wyjątkiem
funkcjonarjuszów państwowych, zatrudnionych w zarządzie centralnym Ministerstwa Komunikacji .o!az
VI Głównej Inspekcji Komunikacji i pracowmków
przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe";
2) w § 1 p. 5 wyrazy: "funkcjonarjuszów p a ń
stwowych, podległ y ch Ministrowi Komunikacji" za stępuje się wyrazami: "funkcjonarjuszów państw o 
wych, zatrudnionych w zarządz.ie centralnym Ministerstwa Komunikacji oraz w Główn ej Insp'2kcii Komunikacji i emeryci prz edsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe " ,
§ 2. Wykonanie rozporz ą dzenia ninie jsze go
pontcza się Ministrowi Opieki Społecznej,
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem o g łoszenia.

ży

Prezes Rady Ministrów: A. Prysłor
Minister Opieki Społecznej: Hubicki
Minister Ska rbu : WI. Zawadzki

52.
RADY MINISTRóW
z dnia 4 lutego 1933 r.
o . ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1934.
Na p odstawie art. 12 ustawy z dnia 28 grudnia
1925 r. o wykonaniu r eformy rolnej (Dz. U. R. P.
Warszawa. Drukarnia

..----

§ 1.

następujące

Plan parcelacyjny na rok 1934 obejmuje
obszary w poszczególnych okręgach

ziemskich:

I.

Grunty
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

państwowe

i Państwowego Banku
Rolnego:

440 ha w warszawskim okręgu ziemskim,
800 ha w piotrkowskim okręgu ziemskim ,
1260 ha w kieleckim okręgu ziemskim,
130 ha w lubelskim okrę,gu ziemskim,
880 ha w białostockim okręgu ziemskim,
5300 ha w w:ileńskim okręgu ziemskim,
190 ha w grodzieńskim okręgu ziemskim,
8200 ha w brzeskim okręgu ziemskim,
5100 ha w łuckim okręgu ziemskim,
2700 ha w poznańskim okręgu ziemskim.

Grunty prywatne:

II.

1) 2000 ha w warszawskim okręgu ziemskim,
W1 piotrkowskim okręgu ziemskim,
3) 2000 ha w kieleckim okręgu ziemskim,
4) 2000 ha w lubelskim okręgu ziemskim, '
5) 1000 ha w białostockim okręgu ziemskim,
6) 8000 ha w wileńskim okręgu ziemskim,
7) 1500 ha w grodzieńskim okręgu ziemskim,
8) 8000 ha w brzeskim okręgu ziemskim,
9) 4000 ha w łuckim okręgu ziemskim,
10) 8000 ha w tarnopolskim okręgu ziemskim,
11) 2000 ha W1 stanisławowskim okręgu ziemskim,
12) 2500 ha w lwowskim okręgu ziemskim,
13) 2000 ha w krakowskim okręgu ziemskim,
14) .3500 ha w poznańskim okręgu ziemskim,
15) 2000 ha w grudziądzkim okręgu ziemskim.
2) 1500 ha

§ 2. Wykonanie rozporządzenia ninie,jszego
porucza się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych.

ROZPORZĄDZENIE

~

z 1926 r. Nr. 1, poz. 1), art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 grudnia 1927 r.
o terminach ogłaszania i wykonania planów parcelacyjnych i wykazów imiennych nieruchomości, podlegających wykupowi na cele reformy rolnej (Dz.. U.
R. P. Nr. 114, poz. 973) oraz art. 2 ustawy z dnia
25 lutego 1932 r. w sprawie wykonywania planów
parcelacyjnych (Dz. U. R. P . Nr. 25, poz. 216) zarzą
.dza się co następuje:

Państwowa.

Tłoczono

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem ogłoszenia.

ży

Prezes Rady Ministrów A. Prys/or
Min ister Ro ln ictv,'a i Reform Rolnych:
Sew. Ludkiewicz
z polecenia Ministra

Sprawiedliwości.
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((op to czekowe w P.J{. O. Administracji Dziennika Ustaw Nr. 30130.
OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi 8, zł. kwartalnie. Urzędy i instytucje
6 zł. :P renumerata winna byc oplacana najpóźniej na 2 łygodnie przed rozpoczęciem każdego kwartału.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów Dz. U. R. P. należy wnosić do
poczto'i"ycb niezwłocznie po otrzymaniu nast ępneg;) kolejnego numeru.

Cena 40 gr.
państwowe opłacają
właściwych urzędów
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