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(3) Suma zaopatrzeń wdowy i sierot lub sa
mych sierot nie może przekraczać zaopatrzenia, ja
kie otrzymywał zmarły lub do jakiego miałby prawo. 

(4) W razie zbiegu uprawnień do zaopatrzenia 
Z tytułu rozporządzenia niniejszego i do renty lub 
zaopatrzenia również ze Skarbu Państwa z innego 
tytułu - uprawnionemu wypłaca się tylko jedno 
świadczenie według jego wyboru. 

§ 8. O uprawnieniu do zaopatrzenia orzeka 
Minister Spraw Wojskowych. 

§ 9. Minister Spraw Wojskowych w porozu
mieniu z Ministrem Opieki Społecznej powierzy wy
płatę zaopatrzeń Zakładowi Ubezpieczeń Społecz
nych za zwrotem kosztów. W tym celu Zakład Ubez
pieczeń Społecznych otrzymywać będzie w począt
ku roku budżetowego odpowiednią zaliczkę. 

§ 10. (1) Zaopatrzenia dla osób, wymienio
nych w § 2 ust. (1) pkt. 1) i 2)i ust. (2) pkt. 1) oraz 
w § 4 ust. (1) i ust. (2) pkt. 1), służą od dnia wejścia 
w życie rozporządzenia niniejszego lub od pierwsze
go dnia następnego kwartału kalendarzowego, jeżeli 
zasiłek, przyznawany tym osobom dotychczas przez 
władze wojskowe, wypłacany był kwartalnie. 

(2) Zaopatrzenia dla osób, wymienionych w § 2 
ust. (1) pkt. 3) lit. a) oraz w § 4 ust. (1) pkt. 2), służą 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po ich 
zwolnieniu z pracy, nie wcześniej jednak, jak do dnia 
wejścia w życie rozporządzenia niniejszego. 

(3) Zaopatrzenia dla osób, wymienionych w § 2 
ust. (1) pkt. 3) lit. b), służą z chwilą ukończenia 65 ro
ku życia lub stwierdzenia niezdolności do pracy fi
zycznej (§ 6 ust. (2)), nie wcześniej jednak jak o~ dnia 
wejści~ w życie rozporządzenia niniejszego. 

(4) Zaopatrzenia dla osób, wymienionych w § 2 
ust. (2) pkt. 2) i 3) oraz w § 4 ust. (2) pkt. 2) i 3), słu
żą od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
śmierci b. robotnika, nie wcześniej jednak, jak od 
dnia wejścia w życie rozporządzenia niniejszego. 

§ 11. Z chwilą rozpoczęcia wypłaty zaopa
trzeń ze Skarbu Państwa dla osób, wymienionych 
w § 2 i w § 4 ust. (1) pkt. 1) i ust. (2) pkt. 1), wstrzy
mane zostaną zasiłki, przyznawane tym osobom, do
tychczas przez władze wojskowe z tytułu długolet
niej pracy w zakładach wojskowych. 

§ 12. Wykonanie rozporządzenia niniejszego 
porucza się Ministrom Opieki Społecznej i Spraw 
Wojskowych. 

§ 13. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z pierwszym dniem miesiąca następującego po je
go ogłoszeniu. 

Prezes Rady Ministrów: 
M arian Zyndram-K ościalkowskl 

Minister Spraw Wojskowych: Kasprzycki 

Minister Opieki Społecznej: Wł. Jaszczolt 

158. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 25 lutego 1936 r. 

O organizacji Policji Państwowej w powiatach miej
skich. 

Na podstawie art. 17 rozporządzenia Prezyden
ta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o Policji 
Państwowej (Dz. U. R. P. z 1931 r. Nr. 5, poz. 27) za
rządzam co następuje: 

§ 1. W miastach, stanowiących osobne powia
ty dla celów administracji rządowej, Policja Państwo
wa stanowi obwody powiatowe, na których czele 
stoją. komendanci Policji Państwowej miast. 

§ 2. Do zadań komendantów Policji Państwo
wej miast należą funkcje, wymienione wart. 25 roz
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
6 marca 1928 r. o Policji Państwowej. 

§ 3. Na czele Policji Państwowej w Krakowie, 
Lwowie, Łodzi, Poznaniu i Wilnie stoi komendant 
Policji Państwowej miasta, podporządkowany bezpo
średnio komendantowi wojewódzkiemu. 

Organem pracy komendanta miasta jest komen
da Policji Państwowej miasta. 

W miastach, stanowiących osobne powiaty dla 
celów administracji rządowej, w których na czele po
wiatu miejskiego sŁoi 060bny starosta grodzki (Komi
sarz Rządu), obowiązki komendanta Policji Państwo
wej miasta pełni m.ianowany na to stanowisko przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych kierownik komisarja
tu, podporządkowany bezpośrednio komendantowi 
wojewódzkiemu. 

Organem pracy komendanta Policji Państwowej 
miasta jest właściwy komisarjat Policji Państwowej. 

W tych miastach, w których funkcja starosty 
grodzkiego poruczona jest staroście powiatowemu, 
obowiązki komendanta Policji Państwowej miasta 
pełni mianowany na to stanowisko przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych właściwy komendant powia
towy. 

Organem pracy komendanta Policji Państwo
wej miasta jest komenda powiatowa Policji Pań .. 
stwowej. 

§ 4. W miastach, tworzących odrębne powia .. 
ty miejskie dla celów administracji rządowej, w któ
rych obowiązki powiatowej władzy administracji 
ogólnej sprawują prezydenci miast, mogą prezydenci 
tych miast w granicach swych uprawnień i z uwzglę
dnieniem przepisów §. 3 rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 27 kwietnia 1932 r. w sprawie powiatów 
miejskich rDz. U. R. P .. Nr. 41. poz. 408) wydawać 
bezpośrednio polecenia Policji Państwowej. 

§ 5. Do wykonania zadań, niedających się wy
pełnić siłami poszczególnych komisarjatów w obwo
dach, wymienionych w § 1, mogą być tworzone spe
cjalne oddziały, wchodzące w skład Policji Państwo
wej w tych miastach. 

§ 6. W zakresie organizacji policji śledczej 
w powiatach miejskich stosuje się przepisy, objęte 
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rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 7 kwietnia 1930 r. o wydziałach i urzędach 
śledczych (Dz. U. R. P. Nr. 28, poz. 254). 

§ 7. Wszystkie przepisy, dotyczące komen
dantów powiatowych Policji Państwowej, stosuje się 
również do komendantów Policji Państwowej miast, 
o ile w poszczególnym przypadku nie jest wyraźnie 
postanowione inaczej. 

§ 8, Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. Z dniem tym traci moc obo
wiązującą rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz
nych o organizacji Policji Państwowej w powiatach 
miejskich z dnia 21 września 1928 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 90, poz. 788). 

Minister Spraw Wewnętrznych: WI. Raczkiewicz 

159. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 26 lutego 1936 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w spra
wie zastosowania do gminy wiejskiej Hel w powiecie 
morskim, województwie pomorskiem, przepisów usta
wy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregu
lowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin 

miejskich. 

Na podstawie art. 72 ustawy z dnia 11 sierpnia 
1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów ko
munalnych (Dz. U, R. P. z 1932 r. Nr. 106, poz. 884) 
zarządza się co następuje: 

§ 1. Do gminy Hel w powiecie morskim, wo
jewództwie pomorskiem, mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem 
uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczące gmin 
miejskich. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 kwietnia 1936 roku. 

Minister Spraw Wewnętrznych:Wl. Raczkiewict 

160. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 26 lutego 1936 r. 

w porozumieniu z M;nistrami: Rolnictwa i Reform 
Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o powołaniu ko
misy; nadzorczych nad obrotem zwierzętami gospo
darskiemi i drobiem oraz nad hurtowym obrotem 

mięsa tudzież nad organizacją targowisk. 

Na podstawie art. 4 rozporządzenia Prezyden
ta Rzeczypospolitej z dnili 27 października 1933 r. 
w sprawie uregulowania obrotu zwierzętami gospo
darskiemi i drobiem oraz obrotu hurtowego mięsem 
(Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 639) zarządza się co nas tę
puje: 

I. Targowiskowe komisje nadzorcze. 

§ 1. 1. Dla współdziałania z władzami rządo
wemi w wykonywaniu bezpośredniego nadzoru nad 
przebiegiem i organizacją obrotu artykułami objęte
mi rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 27 października 1933 r. w sprawie uregulowa
nia obrotu zwierzętami gospodarskiemi i drobiem 
oraz obrotu hurtowego mięsem (Dz. U. R. P. Nr. 85, 
p.oz. 639), oraz nad organizacją targowisk powołuje 
SIę targowiskowe komisje nadzorcze. 

2. Komisje noszą nazwę "Targowiskowa Ko
misja Nadzorcza w . . . . .". 

§ 2. Do zadań targowiskowych komisyj nad
zorczych należy w szczególności: 

a) współdziałanie z władzami rządowemi przy 
wprowadzaniu w życie przepisów i zarzą
dzeń dotyczących obrotu zwierzętami go
spodarskiemi i drobiem oraz hurtowego 
obrotu mięsem, 

b) badanie potrzeb w zakresie organizacji te-
goż obrotu, . . 

c) opinjowanie na żądanie władz rządowych 
i samorządowych wszelkiego rodzaju pro
jektów urządzeń technicznych w zakresie 
handlu zwierzętami, drobiem i mięsem, 

d) szerzenie wśród zainteresowanych czynni
ków znajomości przepisów i zarządzeń 
w zakresie obrotu zwierzętami i drobiem 
oraz obrotu hurtowego mięsem, 

e) opracowywanie sprawozdań dotyczących 
stanu rynku, 

f) składanie sprawozdań ze swej działalności 
właściwym władzom administracyjnym, 

g) wykonywanie innych czynności zleconych 
przez władze nadzorcze w zakresie obrotu 
zwierzętami i drobiem oraz handlu hurto
wego mięsem, a w szczególności co do no
towań cen i rejestracji umów sprzedaży. 

§ 3. 1. Targowiskowe komisje nadzorcze usta
nawiają w drodze zarządzell właściwi wojewodowie. 

2. Obszar działania i siedzibę komisyj ustala 
się po wysłuchaniu opinji właściwych izb samorzą
du gospodarczego i związków samorządu terytorjal
nego. Działalność komisji nie może jednak rozciągać 
się poza granice powiatu, w którym znajduje się jej 
siedziba. 

§ 4. 1. Targowiskowa komisja nadzorcza skła
da się z przewodniczącego i jego zastępcy, z przed
stawicieli terytorjalnie właściwych izb: przemysło
wo-handlowej, rolniczej i rzemieślniczej, z każdej po 
jednym, oraz z dwóch przedstawicieli związków sa
morządu terytorjalnego, z których jeden jest przed
stawicielem gminy właściwej dla siedziby komisji. 

2. O ile działalność komisji rozciąga się rów
nież na targowiska znajdujące się poza miejscem jej 
siedziby, skład komisji może być zwiększony O je
dnego członka na każde z tych targowisk. 

3. Każdy z członków komisji ma swego. zastęp
cę. Zastępca pełni obowiązki, o ile członek komisji, 
którego zastępuje, nie może brać udziału w jej pra
cach. Zastępca może uczestniczyć w posiedzeniach 
komisji równocześnie z członkiem, którego zastępu-


