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327. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW: 

z dnia 10 kwietni.a 1934 r. 

,Q zmIanie granic powiat6w nadwórniańskiego i koło
myjskiego w woj~wództwie stanisławowskiem. 

Na podstawiea,rt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 
1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian g~anic 
powia tów na obszarach b., dzielnic rosyjs,kiej i austr-

. jackc-wę'gierskiej, jak również dokonyw,a;nia na ob
szarze b. dzielnicy ,austrjacko-węgierskiej zmi,an ob
szarudziałani.a samorządowych reprezentacyj powia
towych (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 400), za,rządza się 
.co następuje: 

§ 1. Z powi1atu nadwórniańskiego w woje
wództwie stanisławowski,em wyłącza się gminę wiej
ską Bredtheim-SiedJiska i włącza s,ię ją do powiatu 
kołomyjskiego w temże województwie. 

, § 2. Wykonanie rozpor.ządzenia niniejszego 
porucza się M~nistrowi Spraw ,Wewnętrznych. 

§ 3. Rozporządzenle niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogloszenia. ' 

Prezes Rady Ministrów: J. r.Jędrzejewicz 
Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Piera ck i 

328. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW: 

z dnia 10 kwietnia 1934 ~. 

o zmianie granic powiatów rzeszowskiego i łańcuc
kiego w ' województwie lwowskiem. 

Na podstawiea,rt. 1 oj, 2 ustawy z dnia 7 lipca 
.1921 r. w przedmiocie cLokonYW,8Jnia zmian granic 
powiatów na ,obs~arach b. dzielnic ,rosyjskiej i austr
jacko-węgierskiej, jak tówn.ieżdokonywania na ob
szarze b. dzielnicy ,ausłrj,acko-węgierskiej zmian ob
szaru dżiałania samorzą.dowy<:h reprezentacyj po
wiatowych (Dz. U. R. P,. Nr. 64, iP'0~" 400), z.arządz,a 
się co nas.Łępuie: 

§ 1. Z powiatu rzeszowskie~o w wojewódz
twje lwowskiem wyłącza się gminy wiejskie Cierpisz 
i' Kraczkowa i włąc.za się je do powi,atu ł.ańcuckiego 
Ył temże województwie. 

. § 2. Wykonanie r.oz;porzą,dzenia niniejsze,go 
porucza się Ministl'owi Spraw ,Wewnętrznych. 

§ 3. Ro.zpoirzqdzenie niniejs.ze wchodzi w ży
'iCie Z ,dniem ,ogł.oszenia. 

Prezes Rady Minlstr,ów: 'J. 'Jęarze]ewlcz 
Minister Spraw 'wewnętrmych: Bronisław. Pieracki 

329. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dni/a 10 kwietnia 1934 r. 

w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk wadmini. 
stracji lasów państwowych. 

N.a podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 17 lu
,tego 1922 r . . 0 państwowej służbie cywilnej (Dz. U . 

. R P. Nr. 21, poz. 1M) i § 17 ust. 3roz,porządzenia 
Pl'ezydent,a Rzeczypo~:politej z dnia 30grudni,a 
1924 r. o or~anizacjiadministracji lasów państwo
wych (Dz. U. R. P. Nr. 119, poz. 1079) zarządza się 
co następuje: 

§ 1. Tahelę st,anowisk w administracji . lasów 
państwowych, zawartą w zalącz.niku do rozporzą
dz.enia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. 
o ustanowieniu tabeli ,sŁan'Owj,sk w administra.cji la
sów państwowych (Dz. U. R. P. Nr. 8, poz. 66), uzu
pe.łnia się następu,jąco: 

W cięści ta.beli, dotyczące; Dyrekcji Naczelnej 
Lasów Państwowych, dodaje się: 

1) pod numerem k,olejnym 3 po stano,wis,ku 
"Głów.ny Inspektor Lasów Państwowych" stanowi
sko "Dyrekto,r Instytutu Badawczego Lasów Pań
stwowych" ż zaliczeniem go do kategorji I, 

2) pod numerem kolej.nym 5 po stanowisku 
"Radca" stanowis,ko "Kierownik oddzi,ału w Insty
bucie Badawczym Lasów Plaństw.owych" z za.licze
niem go do kategorji I, 

3) pod numerem kolejnym 6 po ,stanowisku 
.,Referendarz" stanowi;slko "Asystent w lns;tytucie 
Badawczym Lasów P1aństwowych" z żaliczeniem go 
do kateg'Orji L 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia niniejszego 
porucza się Ministrowi Rolnictw,a i Reform Rolnych. 

§ 3. Ro,zpor:tądzenie hiniejsze wchodzi w zy
cie z d.niem ogłos,zenia . 

Prezes Rady Ministrów: J. Jędl'ujeuJicz 
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 

Nakoniecznikow - Klllkowski 

330. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW: 

z dn~a 100 kwietnia 1934 r. 

w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Rady Mw
strów z dnia 20 stycznia 1934 r. o uposażeniu funk

cjonarjuszów administracji lasów pa6stwowych. 

Na podstawie ,art. 25I1Ozporządzenia Prezy
denta Rzec.zyp-ospol:i.t,ejz: dnia 28 paździ'ern,ika 
1933 r. o upo.S'ażeniu fu.nkcjonarjuszów p.ańslwowych 
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