
t 

• 

Str. 1455 Ddennik Ustaw Nr 81 Poz. 585 i 586 

11) Po dotychczasowym rozdziale IX doda
je się nowy rozdział X w brzmieniu następu
jącym: 

liR o z d z i a ł X. 

Przepisy przejściowe. 

§ 131. W zebraniach wyborczych, zwoła
nych w celu pierwszego wyboru pełnomocni
ków i i<:h zastępców na podstawie z.asad, okre
ślonych w §§ 43 - 54 statutu niniejszego, mo
gą uczestniczyć bez prawa wybieralności rów
nież członkowie, zalega:jący z opłatą dwóch 
ostatnich ralt, oprócz raty bieżącej. 

§ 132. Zebrania wyborcze dla dokonania 
wyboru pełnomocników według nowych zasad, 
określonych w §§ 43 - 54 statutu niniejszego, 
oraz pi~rwsze z·ebranie pełnomocników, wybra
nych przez te zebrania wyborcze, odbędą się 
w terminach, które wyznaczy Minister Skarbu. 

W ciągu dni 10 po odbyciu pierwszego ze
brania pełnomocników komitet nadzorczy, wy
brany na tym zebraniu, dokonywa w myśl prze
pisów § 72 wyboru dyrekcji, która niezwłocz
nie po wyborze obejmie urzędowanie. 

Komitet nadzorczy w dotychczasowym 
składzie urzęduje do czasu wyboru nowych 
członków komitetu przez pierwsze zebranie 
pełnomocników, dyrekcja - do czasu powoła
nia nowej dyrekcji przez komitet nadzorczy, 
wybrany na podstawie przepisów§ 63. 

Zwołanie pierwszych zebrań wyborczych 
i pierwszego zebrania pełnomocników należy 
do dotychcza,sowych władz Towarzystwa (ko
mitetu nadzorczego i dyrekcji) pod nadzorem 
komisarza rządowego Towarzystwa. 

§ 133. W ciągu pierwszych czterech lat 
po wyborze komitetu nadzorczego na podsta
wie przepisów § 132 członkowie komitetu ustę
,pują w kolejności, wskazanej przez losowanie." 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 
życie z dniem ogłoszenia . 

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 

Załącznik do rozp. Min. Skarbu z dnia 
20 października 1937 r., poz. 585 (do § 43 
statutu Białostockiego Towarzyslwa Kredy
towego Miejskiego). 

PODZIAŁ NA OKRĘGI WYBORCZE. 

I. Okręg wyborczy. 

I okręg wyborczy obejmuje środkową 
część miasta. 

Granice okręgu biegną: a) na południo
wschodzie: środkiem uL Wołodyjowskiego, po
czynając od zbiegu ulic Żelaznej i Wołodyjow
skiego, dalej środkiem ul. Koszarowej i Święto
jańskiej do rzeki Białej; hl na wschodzie: lewym 
brzegiem rzeki Białej poprzez Aleję Orlicz
Dreszera, ul. Żwirki i Wigury, Kościelną, Sien
ki·ewicza oraz Kupiecką do ul. Poleskiej; c) na 
północy: środkiem ul. Poleskiej do ul. Biało
stoczańskiej; d) na zachodzie: śr,odkiem uL Bia
łostoczańskiej do ul. Polnej, środkiem ul. Pol
nej do ul. Marszałka Piłsudskiego, środkiem ul. 
MarSlzałka Piłsudskiego i Św. Rocha do ul. Kra
kowskiej, środkiem ul. Krakowskiei do ul. Sos
nowej, środkiem ul. Sosnowej do ul. Kijowskiej, 
środkiem ul. Kijowskiej do Młynowe'i, środkiem 
ul. Młynowej do Cieszyńskiej, środki<em ul. Cie
szyńskiej do Mazowieckiej, środkiem ul. Mazo
wieckiej do Żelaznej oraz środkiem ul. Żelaznej 
do ul. Wołodyjowskiego. 

Ponadto do I okręgu wyborczego należą 
wszyscy ci członkowie Białostocki·ego Towa
rzystwa Kredytowego Miejskiego, których nie
ruchomości położone są poza obszarem miasta 
Białegostoku. 

II Okręg wyborczy. 

II okręg wyborczy obeimu;e pozostałą 
częsc miasta Białegostoku . Granicę tego okrę
gu stanowią z jednej strony granice I okręgu 
wyborczego, z drugiej zaś graniceadministra
cyjne miasta. 

586 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 15 listopada 1937r. 

w sprawie zmian w zaszeregowaniu kas urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym 
Izby Skarbowej w Poznaniu. 

Na podstawie art. 3 ust. 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 zakresu działania 1 Urzędu Skar
bowego w Poznaniu wyłącza się czynności 

rachunkowo-kasowe Urzędu Opłat Stemplo
wych w Poznaniu i przekazuje się te czynności 
4 Urzędowi Skarbowemu w Poznaniu. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi W 
życie z dniem 1 grudnia 1937 r. 

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 




