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m.z~acji Roady Spółd'rielczej (Dz. U. R. P. Nr 89, 
poiZ,.817) wprowachza się zmiany nas1tępujące: 

·1) § 10 olkzymU1e brzmienie na'stępujące: 

2) ustęp pierwszy § 13 otrzymuje hrzmJie
nie na'Stępuj'ą,ce: 

. "W skład każdej komisji, powołanej przęz 
Radę Spółdzielczą na SJtałe, wchodzi Przewod
n~czący RacLy SlPóMzielczej- oraz co na}mniej 
cztery osoby, wybrane ,spoś1l'ód człiOnków 
Rady"; 

3) w §14 skreśla się ustęP. pierwszy i 
4) w § 16 skreślla: się ustęp piierw~zy. 

t,Za ll'Clzi:a.ł w posiedz.enialch plenarnych 
członkowie nie OitrZlY11luj.ą wynagrodzenia. 
Człwkowie zamiejscowi otrzymują zwrot kosz
tów podróży ~ diiety według zasa,d uSlłialonych 
diIa fun.kcjona:riu:szów pańs,twowych, przy czym 
człQnkom, nie będącym urzędln~kamipaństwo
wyuni, przylsłJuguje pIiaIWO IPrzej~'d:u II klwsą, 
a ~ty dzioooe wyooszą 20 'Zlł. 

CzbonkowDe, bio:rący udział w pracach ko- . " § 2. - ~ozpo:I'~ąd:ze?je ninieją-ze wcho<hi' W 
misyj, p'owoiłlanych przez R'adę Spółdzielczą zycIe z clmem ogłoszenra. 
(§ 131, oltr,zymują wyruagro'dzenie w wys1okości 
20 ,d za ka,żde p'osiedzenie", , I Mi.nister Ską.rbu: E. Kwiatkowski 

441 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dni'a 17 lijpca 1939 r. 

, • O zmianach w organ~acji niektórych urzędów skarbowycll w okręgu Izby Skarliowej Okrę .. 
gowej w Wanzawie. 

Na lPodstawue a~t. 3 :ust. 3 us,tawy IZ dn:ia 
31 lipca 1919 r. o _ organizacji wliadz i urzędów 
sk-arbowych (Dz. U: R. P. z 1935 r. Nr 80, 
pp:z, 499) ~arcZ'ądzam co DlaJstępu.je: 

. § 1. Wyłąicza się z wbalśCiwości . miej
sC'owęj: 
. aj 1 Ul1Zę;du Skarbowego Warszawa -

Pow~rt . gminy mie,jskie: Nowy Dwór 
Mazowiecki i Zakroczym oraz gminy 
wiejskie: Góra, LegiiOnowo i Pomi'e
chowo, 

hl 2 Urzędu Skarboweg'o Warszawa 
PO'w1at gminę wiejską Cz~tków 

i d~a wyłączonego obszaru tworzy się Urząd' 
Skar'bowy w Nowym Dworze Ma'zowieckim. . 

• 
§ 2. Wytą'Cza się z wlaścliwości mj,e;scowej 

Ullzędu Skarbowego w Otwooku gminę miejską 
Rem/berlów or:a'z gmlinę wiejską Wawer i włą
(ma się jle do wŁa.ściWio·ści mie!j's'cowej 1 'Urzędu 
Skarbowego WaJl'szawla ~ Powiat. 

§ 3. Rozporzą~enie niniei8~ę wcho<bi w 
życie ·z dniem l s,ierpn-ia 1939 r. 

Minister Skarbu: Et KWitłtkawski. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 17 lipca 1939 r. 

O utworzeniu posterunków celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Wa.rszaiWie. 

Na podsrŁawie art. 8 rozpo~ządzenia Prezy
denta Rze.czypospolitej z dnia 27 paźd!Ziernik'a 
1933 r. o :prawie celnym (Dz. U. R. P. Nr 84, 
poz. 610) za,rzą.dzamco następuje: 

§ 1. W okil"'ę·gu adm1nisŁmcyjnym Dyrekcji 
Ceł w W:ars~awi.e ustanawia się rz'eczne poste
runki celne w miejscowoścruach: Antoledzie, 
Baranow()" Kapta., Kumeli'no, Kurynie i Maj
!'ftuy. 

§ 2. 1. Do .zakresu diziiałania utworzonych: 
w myśl § 1 posterunków cednych należy odpra
wa cdna dreWlll!a spław~anego tra:nzyrtem z Li
\twy przez polski: ~bszar celny systemem wod
nym rzek Zejmia:ny i Wilii. 

2. Posterunki te będą ozynne w czuie od' 
dnia 1 kwIetnia; do dnia 1 października każdego , 
roku. 

§ 3. Rozporządzenie niniejs;2;ę wchod·zi · w; 
życie :z dniem ogłos'zenia. 
Minister Skarbu: Ę. Kwiatkowski , 




