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91
ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRóW

z dnia 16 lute-g o 1938 r.
o zmianie tabeli stanowisk we

władzach, urzędach, zakładach' j

państwowych'.

w części, dotyczącej Ministerstwa Komun il<:.3.cji, w rubryce "Państwowy Instytut Me teorologiczny", w kolejności stanowisk 2 umie szcza się stanowisko "Wicedyrektor Państwowego Instytutu Meteorologicznego" w kategorii Ii w związ
ku z powyższym stano-w iska, wymienione dotychczas po s,tanowisku "Dyrektor
Państwowego Instytutu Meteo-rologicz:nega" w kolejności od 2 do 9 otrzymują
kolejność od 3 do 10.

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej
(Dz. U. R. P . Nr 21, poz. 164) zarządza się co
następuje:

§ 1. W tabeli stanowisk dla władz, urzę
dów, zakładów i instytucji państwowych, stanowiąc-ej załącznik do rozpo,rządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. (Dz. U. R. P.
Nr 102, poz. 780). zmienionej rozporząd zenia mi
Rady Ministrów z dni.a 2 lipca 1936 r . (Dz . U.
R. P. Nr 52, poz. 370). z dnia 21 stycznia 1937 r.
(Dz. U. R. P. Nr 9, poz. 67), z dnia 12 lipca 1937 r.
(Dz. U. R. P. Nr 55, poz. 431) i z d nia 24 lis topada
1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 83, poz. 603), wprovvadza
się zmiany następujące:

instytucjach

§ 2.
w

życie

z

Rozporządzenie
dniem ogłoszenia.

.
niniejsze

wchodzi

Prezes Rady Ministrów: Slawo; Skladkowski
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ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 23 lutego 1938 r.

o zmianie granic powiatów

jędrzejowskiego

i wloszczowskiego w województwie kieleckim.

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian
granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austriacko-węg i erskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austriackowęgierskiej zmian obszaru działania samorzą
dowych reprezentacji powiatowych (Dz. U. R.
P. Nr 64, poz. 400) zarządza się co następuje:

§ 1. Z gminy wiejskiej Małogoszcz w powiecie jędrzejowskim województwie kieleckim
wyłącza się:

1) wieś i folwark Czostków,
2) wieś i folwark ludynia oraz kolonię Za·g órnica i włącza się miejscowości wymienione

w pkt 1) do gminy wieiskiej Krasocin, zaś wymienione w pkt 2} do gminy wiejskiej Włoszezo
wa w powiecie włoszczowskim w tymże województwie.

§ 2. Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

w

§ 3. Rozporządzenie mmeJsze
z dniem 1 kwietnia 1938 r.

wchodzi

życie

Prezes Rady Ministrów i
Minister Spraw Wewnętrznych:

Stawo; Skladkowskl
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ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRóW

z dn·i a 23 lutego 1938 r.
O

zmianie granic powiatów

pińczowskiego

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian
granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyj-

i stopnickiego w województwie kieleckim.
1>kiej i austriacko-węgierskiej, jak również dolwnywania na obszat'ze b. dzielnicv austriackowęg·ierskiej zmian obszaru działa~ia samorzą-

