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§ 12. (1) Dodatek służbowy nie przysługuje
oficerom i szeregowym Straży Granicznej:
a) pozostającym w stanie nieczynnym,
b) zawieszonym w pełnieniu służby,
c) pozostającym na urlopie bezpłatnym,
d) pozostającym na urlopie ponad przeciąg
czasu przewidziany w ustawie.
(2) Oficerowie i szeregowi, nie pełniący służby
z powodu choroby lub urlopu dla poratowania zdrowia, zatrzymują prawo do dodatku służbowego w
ostatnio otrzymywanym wymiarze - przez 6 miesię
cy, a jeżeli choroba powstała w związku ze służbą przez dwanaście miesięcy licząc od pierwszego dnia
miesiąca, następującego po zaprzestaniu pełnienia
czynności służbowych z powodu choroby (urlopu).
(3) Oficerowie i szeregowi, oddani do ' dyspozycji, otrzymują dodatek służbowy tylko za jeden miesiąc, następujący po oddaniu do dyspozycji.

w.a lidzkiem (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 238) w brzmieniu rozpo-rządzenia Prezy.de.nta Rzeczypospolitej
z dnia 28 paździemika 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 86,
po,z. 669), o ile d.otyc.z·ą one obniżenia z · dniem
31 marca 1934 r. o 10 % renty zasadniczej inwalidów
w.ojennych z utratą zdolności zarobkowej, wynoszą
cą przynajmniej 85 %.

R o z d z i a ł IV.

785.

§ 2. Wykonanie rozpo'rząd.zenia ninie:jszegq
porucza się Ministrowi Skarbu i Mi.nistrowi Opieki
Społecznej.

§ 3. Rozporządzenie niniecrls ze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia.
Prez·es Rady Ministrów: J. Jędrzejewicz
Minister Skarbu: WI. Zawadzki
Minister Opieki Społecznej: Hubicki

Postanowienia przejściowe.

§ 13. Oficerowie i szeregowi Policji Państwo
wej oraz oficerowie i szeregowi Straży Granicznej,
pozostający w służbie w dniu 1 lutego 1934 ;-., zostają zaszeregowani do grup uposażenia wedle zasad: § 1 - jeżeli chodzi o oficerów i szeregowych
Policji Państwowej, i § 2 - jeżeli chodzi o oficerów
i szeregowych Straży Granicznej.

§ 14. Postanowienia § 63 i 64 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. (Dz. U R.
P. Nr. 102, poz. 781) s.tosujesię odpowiednio do oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej.
R o z d z i a ł V.
Postanowienia końcowe.

§ 15: Wykonanie rozporządzenia niniejszego
porucza Się Prezesowi Rady Mtnistrów oraz Ministrom Spraw Wewnętrznych i Skarbu.
§ 16. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 lutego 1934 r.
Prezes Rady Ministrów: J. Jędrzejewicz
Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki
Minister Skarbu: WI. Zawadzki

784.
ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRóW

z dnia 19 grudnia 1933 r.
w sprawie częściowego uchylenia postanowień art.
71 ust. 2 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu mwalidzkiem.
Na podstawie art. 71 usL 3· ust.awy z dnia 17
ma'rca 1932 r. o zaopatrzeniu inwahdzkiem (Dz. U.
R. P. Nr. 26, poz. 238) w brzmieniu rozporządzenia
Pre.zydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 październi
ka 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 669) zarządza
się co na:stępuje:

§ 1. UchyLa .się p.osta,nowienia art. 71 ust. 2
UlStawy z dnia 17 mar.ca 1932 r. o zaopat,rzeniu in-

"

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW . '

z dnia 19 grudnia 1933 r.

":: ,fF":'-~

.

sprawie ciał kolegjalnych, współdziałających
w wykonaniu zadań administracji reform rolnych.

W

Na podstawie art. 16 rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października
1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami
administracji ogólnej i organizacji komisyj ziemskic:h
(Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635) zarządza się co następuje:

§ 1. Znosi

się:

a) powiatowe komitety nadawcze, utworzone
na zasadzie art. 7 ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r.
o przejęciu na własność Państwa ziemi w niektórych powiatach Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R.
P. z 1921 r. Nr. 4, poz. 17), zmienionej ustawą z dnia
16 sierpnia 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 92, poz. 725);
bl Komitet Nadawczy do spraw osadnictwa na
terenie b. Litwy Środkowej, utworzony na zasadzie
. art. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 24 listopada 1930 r. o uregulowaniu niektórych spraw z zakresu osadnictwa wojskowego (Dz.
U. R. P. Nr. 80, poz. 628) i
c) komisje uwłaszczeniowe, utworzone na zasadzie art. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1924 r.
w sprawie uwłaszczenia b. czynszowników, b. wolnych ludzi i długoletnich dzierżawców w w01ewództwach: nowogródzkiem, poleskiem, wołyńskiem, wileńskiem, oraz w powiatach: grodzieńskim, wołko
wyskim, bielskim, białostockim i sokólskim województwa białostockiego (Dz. U. R. P. z 1929 r.
Nr. 24, poz. 254).
Ustalone w poszczególnych ustawach i rozporządzeniach uprawnienia i ohowiązki wymienionych
w ustępie poprzednim ciał kolegjalnych przenosi się
na właściwych terytorialnie starostów.

§ 2. Zmienia się skład komisyj kwalifikacyjnoszacunkowych, przewidzianych wart. 28 ustawy
z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1), w ten sposób, że w skład tych komisyj wchodzą: trzech człon
ków, powołanych przez wojewodę, w tem urzędnik '
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administracji rolnictwa i reform rolnych, który jest
jednocześnie przewodniczącym, oraz urzędnik administracji skarbowej, powołany w porozumieniu z nrezesem izby skarbowej. Jednego członka wojewoda
wyznacza z pośród kandydatów, przedstawionych
przez izbę rolniczą. W razie potrzeby, a w każdym
razie na żądanie właściciela, komisja powołuje od-

powiednich rzeczoznawców.

§ 3. Wykonanie rozporządzenia niniejszego
porucza się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych,
Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz Ministrowi
Skarbu.
§I 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem l stycznia 1934 r.

ży

Prezes Rady Ministrów: J. Jędrzejewicz
Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki
Minister SkaTbu: Wł. Zawadzki
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych.
N akoniecznikow-Klukowski

§ 1. Zastępstwo i obrona prawna Liceum
Krzemienieckiego w zakresie, w jakim je wykonywała dotąd Prokuratorja Generalna
Rzeczypospolitej
Polskiej, należy do Wizytatora Liceum Krzemienieckiego, z wyjątkiem z ast ęp s twa i obrony prawnej
w sprawach o subslancję majątku państwowego, oddanego Liceum Krzemienieckiemu do użytkowania
(art. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 22 marca 1928 r. o Liceum Krzemienieckiem;
Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 357], 'o raz w sprawach, dotyczących równocześnie substancji tego majątku i
dochodów z niego.
§. 2. Wykonanie rozporządzenia niniejs.ze~o
porucza się Ministrowi Skarbu w porozumIeniu .
z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Wyznań I
Religijnych i Oświecenia Publicznego.

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie po upływie dwu miesięcy od dnia ogłoszenia i
stosuje się także do spraw, wszczętych przed dniem
jego wejścia w życie.
Prezes Rady Minishów: J.

786.
ROZPORZĄDZENIE

Nr. 102.

Jędrze;ewicz

Minister Skarbu: Wł. Zawadzki

RADY MINISTRóW

z dnia 19 grudnia 1933 r.

o pobycie cudzoziemców na niektórych obszarach
Rzeczypospolitej.
Na podstawie art. 12 ust. 2 p. b
dzenia Prezydenta Rezczypospolitej z
pnia 1926 r. o cudzoziemcach (Dz. U.
poz. 465) zarządza się co następuje:

i c rozporzą
dnia 13 sierR. P. Nr. 83,
.

§ 1. Moc obowiązującą rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 18 listopada 1927 r. o pobycie cuqzoziemców na niektórych obszarach Rzeczypospolitej (Dz. U. R. P . Nr. 107, poz . 917), przedłużonego
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 grudnia
1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 82, poz. 612) do dnia 1 stycznia 1932 r. i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
29 lutego 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 134) - .
do dnia l stycznia 1934 r., przedłuża się do dnia
l stycznia 1936 r.
§ 2. Wykonanie rozporządzenia niniejszego
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi' w
cie z dniem 1 stycznia 1934 r.

ży

Prezes Rady Ministrów: J. Jędrzejewicz
Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki
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ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRóW

z dnia 19 grudnia 1933 r.

w sprawie

zastępstwa sądowego

Liceum Krzemie-

nieckiego.
Na podstawie § 4 rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1924 r. o zmianie
ustroju Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. R. P. Nr. 107, poz. 967) zarządza się
co następuje:

788.
ROZPORZĄDZENIE

RADY' MINISTRóW:

z dnia 19 grudnia 1933 r.

o

odstąpięniu

gminie m. st. Warszawy gruntów
stwowych na cele rozbudowy miasta.

pań

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 29
kwietnia 1925 r. o rozbudowie miast (Dz. U. R. P. '
Nr. 51, poz. 346) i art. 14 ust. 4 rozporządzenia Prezyden ta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r.
o rozbudowie miast (Dz. U. R. P. Nr. 42, poz. 372)
zarządza się co następuje:

§ 1. Odstępuje się gminie m. st. Warszawy
pod zabudowę domami mieszkalnemi według programu rozbudowy. zatwierdzonego przez Ministra
Spraw Wewnętrznych w dniu 31 października
1932 r.:
aj grunty państwowe o powierzchni 207,833
mkw. położone w dzielnicy V Pól Bielańskich mię
dzy ulicami Żeromskiego, Przybyszewskiego, Szregera, Skalbmierską, projektowaną ulicą Nr. 11, Gródecką, Kasprowicza i Aleją Zjednoczenia;
bl grunty państwowe o powierzchni 32.510,50
mkw, położone w dzielnicy VI Pól Bielańskich mię
dzy ulicami Przybyszewskiego, Żeromskiego, Daniłowskiego i linją idealną biegnącą równolegle do ulicy Żeromskiego w odległości 128,5 m. od południo
wej Iinji regulacyjnej tej ulicy.
§ 2. Cena szacunkowa gruntów, wymienionych
w § l, wynosi 566.158 zł. Cena sprzedażna ustalona
będzie w wysokośc.i co najmniej połowy ceny szacunkowej i zostanie spłacona w 9 ratach, z których
pierwsza w wysokości 20 % ceny płatna jest przy
podpisaniu aktu kupna-sprzedaży, następne zaś
w ratach rocznych z oprocentowaniem, którego wysokość oznaczy Minister Skarbu.

