
Nr. 48. DżiennikUstaw. Poz. 428, 429,430 i 431. 767 

§ 1. Z pawi'atu obomickiego w wojewódz
twie pozn.ańskiem wyłącza się gminy wiej$kie: Bo
ruS>Z)'IIl, JędrZle.jewlO, Komorzew.o, Krosin, Krosmek, 
Młynkowo, PoŁajewo, Połajewko, Pr:zybychowo 
i Tarnówko .oraz obszary dworskie: Bo,ruszyn, Bo
ru.&zynek, Krosin, Młynkowo i Poł,ajewo - i włą
cza się je do powiatu czarnkoWlskiego w temże wo
jewództwie. 

§ 2. Z pOWliatu obo.rni.cki,ego w wojewódz
twie poznańskiem wyłąc.z.a ,się gminę wiejską Dą
brówka Kościeln.a i włącza się jąd:o powiatu gnieź
nieńs·kiego w temże województwie. 

§ 3. WykOO1am.iJe ,r.o .Zjpolrz;ądzenja ,niniejszego 
pOru<CZa się Ministr.owi Spr,aw Wewnętrznyc,h. 

84. Rooporządzenie niruej8iZewchodzi w 1.y-
de z dniem 15 czerwoa 1934 rio . 

Prezes Rady Ministrów: L. Kozłowski 

Minister Sp.r,aw: ,W'e'wnęt,r>ZDych: Bronisław Pierackt 

429. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINIST.RÓ~ 

z dnia 28 ma;j,a 1934r. 

o zmianie granic powiatów gostyńskiegoi rawickie
go w województwie poznańskiem. 

Na podstawi'e ,art. 104 f\o2:porząd:zeni:a Prezy
denta Rzec'ZY!P'OlSpotitejz dnia 19 stycznia 1928 r. 
o organizacji i z,akresiedzialania wła'dzadminisŁra
cji ogólne~ (Dz. U. R. P. Nr. 11, POiZ. 86) w brzmie
niu rozporządzenia Prezydenta . Rze.cz'Y'P'ospoUtej 
z dnia 3 grudnia 1932 r. wspr.aWlie lZm:Lany właści
wości niektórych wł.adz w zakresie podzi'ału ,admi
nistr.acyjneg'O P'ańsŁwa (Dz. U. R. P. Nr. 109, 
poz. 895) .z.arządzasięco nas,tępuje. : 

§ 1. Z :powiatu gos.tyńskiego w województwie 
pOZlnańskiem wyłąc:;za się gminy wiej,skie i obs'~ary 
dworskie: O c ZklO'Wli c e i Koł,acizkowicei włącza s,ię j'e 
do powiatu r.awickiego w len1Że woj,ewództwie. 

. § 2. Wykon,anie rlO1zporządzeni:a niniejszego 
. porucz.a się Ministrowi Spraw ·Wewnętrznych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejs,z,e wchodzi w ży-
ciez dniem 15 c~erwc.a 1934 r. I 

. Prezes Rady Ministrów: L. Kozłowski 

o Min~ster Spraw Wewnętrznych: Brońisław Pieracki 

430. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 28 maja 1934 r. 

o" zmianie granic powiatów jarocińskiego iostrow
skiego w województwie pozn~skiem. 

Na podstawłe ,art. 104 J:1o~porządzeniJa. Prezy
denta Rzec~zypospolH,ejz dnia 19 stycznia '1928 r. 
o . .organizacji i z,akresie dział;a:niJa . wła'dz admiil,istra.
cji o,gólne~ (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) w brzmie- ' 
niu rozporzą.dzeni'R Prezydenta Rz,ecz'Y'Pospotitej 
:z dnia 3 grudnia 1932 r. ·w spraWlie .zmian,y właści
wości niektórych władz w m:kresie podziału admi
n,istr,acyjnego P,aństwa (Dz. U. R. P. Nr. 109, 
PO!Z. 895) zarządza się CIO następuje: 

§ 1. Z powiatu jarocmskiego w w.O!jewó&twie 
poz,nański.em wyłącz,a się ,gmmy wiejskie: Bie'gallin, 
D.J:1oszew, G.ałązki . Wlielkie, GórZ111O, Grudziehic, 
Grudzi,elec Nowy, Gulów, Le'OIIl,ardów, Kołowtiecko, 
Pawłów, Sobótka ora'z ohszary dw.()II'SIkie: . Bieganin, 
Gałązki Wi'elkie, Gałązlci Małe, Głóski, GÓr.z.no, Gru
dzielec, Gutów, Kotowi~ko, Sobótka ,za wyjątkiem 
folw,arków Karsy i ŻY'choo, Żak.owice - i włącza się 
je .00 powiatu ostroWlSkiego w temZe województwie. 

§ 2. Wykol11,anie f\ozpo,rządz,en,ia nin!'e,js,zego 
porucza się Ministrowi Spl"aw Wewn;ęŁrznych. 

§ 3. Rozporządzeme n.inie.jsze wchodzi w ży
de z dnIem 15cz.e'1>VIC:,a 1934 r. 

Prezes Rady Ministrów: L. Kozłowski 
MiI11~ste.r Spraw Wewnętrmych: Bronisław Pieracki 

431. 
ROZPORZĄDZ;ENIE RADY MINISTRóW. 

z ooia 28 ma;ja 1934 r. 
~ " . 

o zmianie granic: powiat6wkępińskiego i ostrowskie
go w województwie poznańskiem. 

o. 

• o Na podstawie arl.l04 rozporząd:zeniJa Preży-
clenta Rzeczypospolit.ej 'z dnia 19siyczn.ia : .1928: .'T. 

o oorganizacj.i i ~akre.sie działania władz adminisŁra
. cji 'Ogólnej (Dz. U. R. P. Nr: 11, pOIZ.86} vi brzmie
niu rozporządzen1a Prezydenta RzeczypO!Spolitej 
·z dnia 3 grudnia 1932 r. w spr,awie . >zmiany . wł:aści
wości niektórych władz w za:kres:ie. p,odziału:. admi
nistracyjnego P,aństwa (Dz. U. R. P. Nr. 109, 
}>O'z. ' 895) zarządza się co na:s,tępuje .:: ~ 

~§1. Z pawia tu ' kępińskieg.o ' :~i w:oj~w:Ództwie 
pomańskiem wyłącz:a smęgtilinę, mi~i.s.ką . Mii,kst·Cli~, 
gminy wiejskie: Biskupke Zabaryczne, Kaliszko-wi
c'e . Oł'Ohockie, K'omorów, Kotłów, Siehllec, ,;${rzyżew 
oraz . obs;z.ary dworskie) Wię!:QWle:Ś_ i: Na;dlęśnictwo. 


