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182. 
ROZPORZĄDZE~IE MINISTRA SKARBU 

z dnia 24 marca 1936 r. 
o zmianie w organizacji urzędów skarbowych w okrę

gu administracyjnym Izby Skarbowej w Poznaniu. 
Na poostawie art. 3 ustawy z dnia 31 lipca 

1919 r. o organizacji władz i urzędów skarbowych 
(Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr. 80, poz. 499) zarządzam co 
następuje: 

§ 1. Z okręgu Urzędu Skarbowego w Wyrzy
sku wyłącza się gminy miejskie Mroczę i Nakło oraz 
gminy wiejskie: Mroczę, Nakło i Sadki i dla wyłą
czonego okręgu tworzy się Urząd Skarbowy w Nakle. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem l kwietnia 1936 r. 
Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 

183. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ 
z dnia 25 lutego 1936 r. 

O przymusowem szczepieniu ochronnem przeciw 
błonicy (dyfterji). 

Na podstawie art. 11 ust. (1) lit. a ustawy z dnia 
21 lutego 1935 r. o zapobieganiu choroboul zakaźnym 
i ich zwalczaniu (Dz. U. R. P. Nr. 27, poz. 198) zarzą
dzam co następuje: 

§ 1. (1) Wprowadza się obowiązek szczepienia 
ochronnego przeciw błonicy (dyfterji), którego. prze
prowadzenie zarządza wojewódzka władza admini
stracji ogólnej. 

(2) Przymus szczepienia ochronnego przeciw 
błonicy obejmuje: 

1) wszystkie dzieci do lat lO, 
2) dzieci w wieku powyżej lat 10 do lat 15 -

w przypadku epidemji błonicy. 
§ 2. Od przymusowego szczepienia, przewi

dzianego w ~ l, wolne są dzieci, które w ciągu ostat
nich dwóch lat przed terminem szczepienia, wyzna
czonym przez wojewódzką władzę administracji 
ogólnej, były poddane temu szczepieniu. 

§ 3. Jeżeli stan zdro.wia dziecka nie pozwala 
na dokonanie szczepienia w terminie, wyznaczonym 
przez wojewódzką władzę administracji ogólnej, le
karz wykonywający szczepienie może je odroczyć 
na inny termin. 

§ 4. (1) Szczepienia przymusowe, dokonywa
ne w myśl postanowień rozporządzenia niniejszego, 

jak również świadectwa o dokonaniu tych szczepień, 
są bezpłatne. 

(2) Koszty, związane z przeprowadzeniem 
szczepień przymusowych, ponosi Skarb Państwa. 

§ 5. (1) Zarządy gmin, na których obszarach 
zostanie zarządzone przeprowadzenie szczepień 
(§ l), obowiązane są przesłać wojewódzkiej władzy 
administracji ogólnej, najpóźniej na 2 tygodnie przed 
wyznaczonym terminem szczepień, imienne spisy 
dzieci do lat 10 włącznie, zamieszkałych na obszarze 
gminy w dniu ogłoszenia zarządzenia w "Dzienniku 
Wojewódzkim" . 

(2) Spis powinien zawierać: imię i nazwisko 
dziecka, jego wiek i miejsce zamieszkania oraz imio
na rodziców. 

§ 6. Za niedopełnienie obowiązków, wynika
jących z niniejszego rozpo'rządzeuia, osoby, pod któ
rych opieką pozostają dzieci, podlegające szczepie
niu, ponoszą odpowiedzialność w myśl postanowień 
art. 22 ustawy z dnia 21 lutego 1935 r. o zapobiega
niu chorobom zakaźnym i ich zwalczaniu. 

§ 7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 
Minister Opieki Społecznej: Wł. J aszczolt 

184. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 21 marca 1936 r. 
o zniesieniu gminy wiejskiej Dziekanów w powiecie 

hrubieszowskim, województwie lubelskiem. 

Na podstawie art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 
1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwią
zywania i tworzenia gmin wiej,skich na obszarze b. 
zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. 
Nr. 86, poz. 770) zarządzam co następuje: 

§ 1. Gminę wiejską Dziekanów w powiecie hru
bieszowskim, województwie lubelskiem, znosi się. 

Należące do zniesionej gminy gromady: Biało
skóry, Dziekanów, Moroczyn, Szpikołosy, Świer
szczów i TepŁiuków włącza się do gminy wiejskiej 
Moniatycze, zaś gromady: Brodnica, Czerniczyn i Wo
lica - włącza się do gminy wiejskiej Mieniany w 
tymże powiecie i województwie. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 kwietnia 1936 roku. 
Minister Spraw Wewnętrznych: Wł. Raczkiewicz 

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Państwowej w Warszawie. 82369 

Cena 20 gr 
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