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Namyslaki, Strzyżew, tudzież f,olwark "Krysie", na
leżący do obszaru dwo'rskiego Grabów - Wójtostwo, 
or.az część lasu państwo,weg'O, należącego do obszaru 
leśnego Wanda w granicach rewirów 174 do 185, 
połoźo.nego w obrębie gminy wiejskiej K'Omorów -
i włąoza się je do powiatu ' 'Ostrowskiego w temźe 
województwie. 

. § 2. ' WykOInanie r,o,zpoxządzeni:a ninie,jszego 
porucza się Ministrowi Spraw We,wnętrznych. 

, § 3. R.<O'zporządzew,e niniejsze wchodz,i w ży
cie z dniem 15 cZ,erwca 1934 r. 

Prezes Rady Ministrów: L. Kozłowski 

Minrster SiPraw Wewnętrznych: ~ronisław Pieracki 

432. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW " 

'z dnia 28 maj,a 1934 r. 

o zmianie granic ,powiatów: kościańskiego, śrem
skiego, , gostyńskiego i leszczyńskiego w wojewódz-

, twie poznańskiem. 

Na po&,tawie art. 104 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. 
o o'r.ganizac,ji i zakr,esie dział.ania władzadmiatisŁr,a;
cji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr.. 11, poz. 86) w br,zmie
niu rozporządzenia P.rezydenta Rzeczypospolitej 
z dni.a 3 grudnia 1932 r. w ,sprawie zmiany właści
wości nie,których wtadz w zakresie podziału admi
niistracyjnego Państwa (Dz. U .. R. P. Nr. 109, 
poz. 895) zarządza s:i.ę 00 następule: 

§ l. Z powiatu kościański'ego w wo,jewódz
hwepoznańskiem wyłącza się gminy wiejskie: Da
lewo i Wyrzeka :.- i włącza SIię je do powiatu śrem
skIegow temźe w'Ojewództwie. 

: '" § 2. Z powiatu ,kości.ańskiego w woiewódz
twie pomańskiem wyłącza się gmiJlly wiejśkie: Stan
kowo, Stężyca, OSIOWO Nowe, DalabUlszki Nowe 
oraz 'obszary dworskie: Osowo Stare i Dalabuszki 
~ta:re - i włącza się j~ do powiatu gostyńskiego w 
t~,inże wo~ewództwie. 

§ 3. Z powiatu kościańskiego w wojew;ódz
twie poznańskiem ~ącza się gminy wiejskie: Bo
guszyn, Radomicko, Targowisko, Lipnp, Górka Du
chowna; . RaŁow:ice, Sulejewo,· Pop'Owo . Woniew.skie, 
K,ą'ty-Maciejewo, Górka, Ziemnice, Miąskowo, Dlu
żyna oraz obszary dworskie: Boguszyn, Górka Du
cihown,a, SUIleiewo, Witostaw i część ohszaru · dwor
skiego Boj.anowo Stare, a m.i.anowicie leśniczówki 
Błotkowo i Smolno obręb Nietąrzkowo parcele g~
towe ~ 3 numery: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,11. 12. 

. U;-14;' 15, :1'61' 17, 18, 22 j 23, 24,25, 26, 27, 28, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

. ' •. ' ~ I 

47, 48, 49, 5Q, 51, 55, 56, 57f8, 63/21, 64/19, 62/53, 
65/54, 66/52, oo,gó1nym o.bszarze 672,9936 ha 
i włącza' się je do powiaŁu leszczyńskiego w temże 
województwie .. 

§ 4. Z powiatu śremski:ego w województwie 
poznańskiem wyłącz,a s~ę gminę wiejską Marj,ano
wo ol'azobsz'ar dwo~ski Rakówka - i włącza się 
ie do powiatu kościańskiego w temże województwie. 

§ 5. Z powiatu śremskiego w województw~e 
poznańskiem wyłącza się gminy wiejsk~e: Szczodro
chowo i Kun,owo oraz 'Obszar dworski Szczodl'lo·cho
wo - i włącz,a się je do powiatugo,styńskiego 
w Łemże województwie. 

§ 6. Wykonanie wz,porządzenia niniejszego 
p01'Uczasię Ministrowi Spraw WeWlllętrznych. 

§ 7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 15 czerwca 1934 r. 

Prezes RiiJdy Ministrów: L. Kozłowski 
Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki 

433. 

ROZPÓRZĄDZENIE RADY MINISTROWi 

z dnia 28 maJa 1934 r. 

O zmianie granic powiatów krotoszyńskiego i go
styńskiego w województwie poznańskiem. 

Na podstawie ,art. 104 l'lozpo,rządzeni:a Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. 
o arg,anizacji i z'akre,sie dz:i.ał.ania wł,a'dz administra
cji 'Ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) w brzmie
niu rozporządzeni.a Prezydenta Rz.eczypospolitej 
z dnia 3 grudnia 1932 r. w spraWlie zmiany właści
wości niektórych władz w z,akresie podziału admi
nistracyjneg'o P.aństwa (Dz. U. R. P. Nr. 109, 
poz. 895) zarządza. się co następuje: 

§ l. Z powiatu krotoszyńskiego w wojewódz
twie poznańskiem wył,ąClZa się miasto Borek, gminy 
wiejs.kie': Skoków,Bruczków, Leonów, Bolesławów, 
Tr,zecianów, Siedm~orogów, Celestynów, Głogin·in 
ora'z obszary dwo'rskie: Karolew, Bruczków, Zimno
woda, Siedmiorogów i włącza się je do powiatu go
styńskiego w t~mże województwie. 

§ 2. Wykon,ani'e l'\olZpo.rządzenia niniejszego 
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

§3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
de z dniem 15 ,czerwca 1934 r. 

Prezes Rady Minis.Łrów: L. Kozłowski 
Minister Spraw ,Wewnętrznych: Bronisław Pieracki 


