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Poz. 215, 216 i 217 - - - - - - Dziennik Ustaw Nr 29

Str. 522

morskich (Dz. U. R. P. Nr 80, poz. 632),
z uwzględnieniem zmian, wynikających z przepisów, wydanych do dnia ogłoszenia jednolitego tekstu, ze zmianą kolejności numeracji arty-

,}Iv życie

Art. 4. Ustawa niniejsza wchodzi
z dniem ogłoszenia. .
P['ezydent RzeczYlPosrpoliitej: l.

kułów.

Prezes Rady Ministrów:
. Art. 3. Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Przemysłu i Handlu.

Minister

Przemysłu

Mościcki

Sławoj Składkowski

i Handlu: Antoni Roman
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przejęciu przez Fundusz Obrotowy Reformy Rolnej należnoś~i i zobowiązań

komisji dla

włości

b. krajowej

rentowych.

Art. 1.W ustawie z dnia 9 marca 1932 r. opłatę kuponów i wykup listów rentowych b.
o .Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej (Dz.· krajowej komisji dla włościrentowychj".
U. R. P. z 1934 r. Nr 40, poz. 364) wprowadza
się zmiany następujące:
Art. 2. Upoważnia się Ministra Rolnictwa
1) wart. 2 punkt i) otrzymuje brzmienie i Reform Rolnych do ogłoszenia w Dzienniku
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolitego
następujące:
. "i) należności i wpływy Skarbu Państwa tekstu ustawy z dnia 9 marca 1932 r. o Funduz tytułów, zawartych w przepisach ustaw i roz- szu Obrotowym Reformy Rolnej (Dz. U. R. P.
porządzeń, wymienionych wart. 1 rozporządze
z 1934 r. Nr 40, poz. 364) z uwzględiUeniem
niaPrezyde·n ta Rzeczypospolitej z dnia 19 listo- zmian, wynikających z przepisów, wydanych do
pada 1927 r. o powierzeniu Państwowemu Ban- dnia ogłoszenia jednolitego tekstu.
kowi Rolnemu prowadzenia likwidacji spraw instytucji osadniczych i finansowych, które udzieArt. 3. Wykonanie ustawy niniejszej polały kredytów na cele agrarne w województwie
rucza się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolpomorskim, poznańskim i górnośląskiej części nych i Ministrowi Skarbu.
województwa śląskiego (Dz. U. R. P. Nr 109,
poz. 924) Q,r az należności i wpływy z tytułu poArt. 4. Ustawa niniejsza wchodzi w życie
życzek, udzielonych przez b. krajową komisję
z dniem ogłoszenia.
dla włości rentowych na podstawie ustawy
z dnia 17 lutego 1905 r. o tworzeniu włości renPrezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki
towych (Dz. Ust. i Rozp. Kraj. Nr 40l"j
2) w art. 3 ust. (1) punkt e) otrzymuje Prezes Rady Ministrów: Sławoj SkłĆtdkowski
brzmienie następujące:
"e) opłatę kuponów i wykup obligacji pań Minister Skarbu: E. Kwiatkowski
słwowejrenty ziemskiej, spłatę skryptów dłuż
nych Skarbu Państwa, wystawianych w związ Minister Rolnictwa i Reform Rolnych:
ku z przejęciem ziemi na rzecz Państwa, oraz
J. Poniałowdi
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zniesieniu miasta Podgórza w powiecie toruńskimf województwa pomorskiego i
do miasta Torunia w tymże województwie.
Art. 1. Znosi się miasto Podgórz w :powiewojewództwa pomorskiego.

toruńskim

.Art. 2. Obszar zniesionego miasta Podgórza włącza się do miasta Torunia w województwie pomorskim.
Art. 3. Wykonanie ustawy niniejszej poru·
c?:a się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

włączeniu

go

Art. 4. Ustawa niniejsza wchodzi Vi' iycie
z dniem 1 kwietnia 1938 r.
. Prezydent Rzeczypospolitej: l.
Prezes Rady Ministrów
i Minister Spraw

Mościcki

Wewnętrznych:

Sławoj Składkowski
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