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191. 
ROZPORZADZENIE 

MINISTRA SPRAW \Y/EWNĘTRZNYCH 

z dnia 24 marca 1936 r. 

o zmianie granic gmin wiejskich Nakły, Rzekuń, 
Tl'oszyn, Piski, Czerwin, Goworowo i Szczawin w po
wiecie ostrołęckim, województwie białoslocldem. 

N a pods Ławie art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 waeśnia 
1922 To W przedmiocie zmiany granic oraz 'rozwiązy
w'ania i tworzenia .gmin wiejskich na obszarze b. za
borów rosyjskiego i austrjackiq~o(Dz. U. R. P. Nr. 86, 
poz. 770) za!rządzam co następuje: 

§ 1. Gminę wiejską Nakly w powiecie ,ostrołęc
a~im, wojerwód'ztwie -białostockiem, znosi się, a tery
torjum jej włącza się do gminy wiejskiej Rzekmi 
w tymże !powie'cie i województwie. Siedziba połączo
nych gmin Narkły i Rzekuń będzie w mieście 
Ostrołęce. 

§ 2. Gminę wiejską Szczawin w ,powiecie 
ostrołęckim, wojewódz'lwie bialosioc:kiem, znosi się, 
a terytorium jej włącza się do ~miny wiejskiej Go
wo'rowo. 

§ 3. Gminę wiejską Piski w powiecie ostrołęc
kim, województwie białostocrkiem, znosi się. Należące 
do zniesionej gminy wiej,skiej miejscowości: Dąbek
Milen, Dohki Nowe, Doh'ki Stare, Sumki-Milen, Księ
żapole, Łacly-Maus, Sokotlowo, Wiśniewo Wielkie, 
Wiśniówek, Wólka, Załuski i Żo:::hy-Milek włącza się 
do gminy wiejskiej Czerwin, zaś mie j .sC'owości: Cho
romany-Witnice, Fi1ochy-Milen, Goslki-Witnłce, Mi
lewo - rosie, Mieczki - Abramy, Miecz:ki - Ziemab, 
Mieczki-Poziemaki, Milewo-Łosie, Milewo Wielkie, 
Fiski, Tysz'ki-Nadbory, Tyszki-GosleTY, Tyszki-An
c1rzejki, Tyszki-Pioirowo, Tyszki-Pomian, Tysztki
Ciągacz'ki, Żmijewo i Zagrolby-Żmijewelk włącza się 
do ,gminy wiejskiej Troszyn w tymże iP,owiecie i wo
jewództwie. 

§ 4. Z gminy wiejskiej Czerwin. w powiecie 
ostrołęckim, województwie bia!łosloc:kiem wyłą<:za się 
miejscowości: Cisk, Brzeżno, Brzeżno-Kolonja, Da
mi~ty, Nogawki, S'iruniawy, Grabowo i Gierwaty 
i włącza się je do gminy wiejsrkiej Goworowo w tymże 
powiecie i województwie. 

§ 5. Z rgminy wiejskiej Troszyn w powiecie 
ostrołęckim, województwie białostockiem wyłącza 
s i ę wsie: Janki-Młode Wlościarls'kie i Janlki -Młode 
Szlacheckie i w.łącza się je dogmi:ny 'wiejskiej Czer
win w tymżerpowiecie i wo!jewódz-Łwie. 

§ 6. Z gminy wiejskiej Czerwlin w powiecie 
ostrołęckim, województwie białostockiem wyłą;cza 
się wieś Janki Stare i włącza się ją do, gminy wiejstkiej 
Traszyn w 'tymże powiecie i województwie. 

§ 7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 kwietnia 1936 r. 

Minister Spraw We\'mętrznych: Wł. Raczkiewlcz 

192. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
I SPRAWIEDLIWOśCI 

z dnia 26 marca 1936 1". 

o wprowadzeniu przyśpieszonego postępowania kar
no-administracyjnego w sprawach o niektóre wykro

czenia. 

Na podstawie a'rt. 52 :roz:porządzenia /Prezyden
ta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 'r. o pos'tę
powanillkarno-adminiBtracyjnem (Dz. U. R. P. Nr. 38, 
poz.. 365) zarządza się co następuje: 

§ 1. Wprowadza się na całym obszarze Pań
stwa przyśpies!zone postępowanie ikarno.-administra
cyjne w ,sprawadl '0 !wykrQl:::zenia, określone wart. 
28 i 40 prawa 'o wykroczeniach (Dz. U. R. P.z 1932r. 
Nr. 60, :po'z. 572) oraz wad. 48 i 49 prawa o broni, 
amunicji i maierjala,ch wybuchowych (Dz. U. R. p" 
z 1932 1". Nr. 94, poz. 807). 

§ 2. Roz,porz ądzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 kwietnia 1936 tr. i obowiązujed() dnia 
1 stycznia 1937 r. 

Minister Spmw Wewnętrznych: WI. Raczkiewicz 
Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Państwowej w Warszawie. 82370 

Cena 1 zł 60 gr 

Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi w kraju 8 zł kwartalnie (32 zł rocznie). Władze, urzędy i instytucje państwowe 
oraz władze samorządu terytorjalnego opłacają 6 zł I{wartalnie (24 zł rocznie). Do prenumeraty zagranicznej dolicza się 4 zł 
kwartalnie (16 zł rocznie) tytułem porta pocztowego. Prenumeratę wpłacać należy zgóry przed początkiem każdego kwar
tału, półrocza lub roku. 

Zamówienia na prenumeratę jak również na numery pojedyńcze wykonywa się jedynie po wpłaceniu należności. 
R~klamacje spowodu nieotrzymania poszczególnych numerów wnosić należy do właściwych urzędów pocztowych 

niezwłocznie po otrzymaniu nast'lpnego kolejnego numeru. Reklamacyj spóźnionych lub wniesionych niewłaściwie nie 
uwzględnia się. 

Wszelkie wpłaty na Dz. U. R P. wnosić należy za pośrednictwem P. K. O. na konto czekowe Adm. Dz. Ustaw 30·130. 


