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TREść DZIAŁU URZĘDOWEGO: 

Z a r z ą d z e n ia W ł a d z N a c z e l n y c h: 
, Poz. 216. Rozporządzenie Ministra Skarbu z 

dnia 10 lipca 1934 r. w sprawie utworzenia Ekspo
zytury Urzędu Skarbowego w Słupcy w okręgu 
administracyjnym Izby Skarbowej w Łodzi. 

Poz. 217. Rozporządze!lie Ministra Przemysłu 
i Handlu ż dnia 10 lipca 1934 r. o zatwierdzeniu 
zmian w statucie Izby Przemysłowo-Handlowej w 
Sosnowcu. 

WYSZEDŁ Z DRUKU NR. 63 DZIENNIKA 
USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z 
DNIA 20 LIPCA 1934 R., ZA WIERAJĄCY 
TREść NASTĘPUJĄCĄ: 

KONWENCJA WETERYNARYJNA: 
Poz. 528 - między Polską a Estonią, podpi

sana w Tallinie dnia 26 września 1933 r. 
. Poz. 529 - Oświadczenie rządowe z dnia 27 
czerwca 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów 
l'atylikacyjnych konwencji weterynaryjnej między 
Polską a Estonją, podpisanej w Tallinie. dn. 26 
września 1933 r. wraz z protokółem końcowym 
i wzorami weterynaryjnych świadectw Nr • .1, 
2, 3 i 4. 

DZIAŁ URZĘDOWY. 
-000-

Zarządzenia Władz Naczelnych. 
-000-

216. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 10 lipca 1934 r. 

w sprawie utworzenia Ekspozytury Urzędu Skar
bowego w Słupcy w okręgu administracyjnym łz

, by Skarbowej w Łodzi. 

Na podstawie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lip
c~ 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzę
dow skarbowych (Dz. P. P. P. Nr. 65, poz. 391) 
zarządzam co następuje: 

§ 1. 
Tworzy się w Słupcy w okręgu administracyj

nym Izby Skarbowej w Łodzi Ekspozyturę Urzę-
du Skarbowego. . 

§ 2. 
Terytorjalny zakres Ekspozytury Urzędu 

Skarbowego w Słupcy obejmuje miasta: Słupcę, 
Zagorów i Pyzdry oraz gminy wiejskie: Ciążeń, 
Dłusk, Lą?ek, Młodojewo, Olejnice, Ostrowite, 
Szymanowlce, Trąbczyn i Kleczew, 

§ 3. 
Kompetencje Ekspozytury Urzędu Skarbo

wego w Słupcy , ustali Dyrektor Izby Ska'rbowej 
w Łodzi. 

§ 4. 
Rozporźądźenie nmIeJsze wchodzi w życie 

z dniem 1 września 1934 r. 
Minister Skarbu: 

(-) WI. Zawadzki. 
---000-

217. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 10 lipca 1934 r. 

o zatwierdzeni. zmian w statucie Izby Przemysło
wo-Handlowej w Sosnowcu. 

Na podstawie art. 7 rozporządzenia Prezy
de,nta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. 
o Izbach przemysłowo - handlowych (Dz. U. R. P. 
Nr. 67, poz. 59~) postanawiam, co następuje: ' 

§ 1. ZatW:lerdzam uchwały Izby Przemysło
y.'0 - ąandloweJ. w Sosnowcu z dnia 5 lipca 1933 r. 
l z dOla 29 maJa 1934 r. o zmianach jej statutu 
("Monitor Polski" z 1928 r., Nr. 172, poz. 346) 
w brzmieniu następującem: 

1) w § 4 w punkcie 2 ustępu 1 dodaje się po 
wyrazach "osobom prawnym", wyrazy "oraz spół
kom niemającym osobowości prawnej"; 

2) w § 4 w punkcie 4 ustępu 1 dodaje się po 
wyrazach "osobom fizycznym i prawnym" wyrazy 
"oraz spółkom niemającym osobowości prawnej"; 

3) w § 4 zdanie pierwsze ustępu 2 otrzymuje 
brzmienie: 

"Do przedsiębiorstw przemysłowych zalicza 
się wszelkie przedsiębiorstwa, wymienione pod 
lit. C, część II taryfy, załączonej do art. 23 usta
wy z dnia 15 lipca 1925 r .. o państwowym podat
ku przemysłowym w brzmieniu, podanem w ob
wieszczeniu Ministra Skarbu z dnia 27 stycznia 
1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 17, poz. 110) z wyjątkiem 
przedsiębiorstw, uznanych za przemysł rzemieśl
niczy według przepisów art. 142 i art. 143 rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
7 . czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem (Dz. 
U. R. P. Nr. 53, poz. 468) w brzmieniu ustawy 
z dnia 10 marca 1934 r . (Dz. U. R. P. Nr. 40, poz. 
350)"; 

4) w § 4 w ustępie 3 dodaje się po wyra
zach "opłacanem przez osoby" wyrazy "i spółki"; 

5) w § 4, w pstępie 4, dodaje się po wyrazach 
"każdej osobie fizycznej" wyrazy "spółce niema-
jącej osobowości prawnej"; , 

6) w § 4, zdanie drugie ustępu 6 otrzymuje 
brzmienie: "W razie prowadzenia przedsiębior
stwa przez pełnomocnika, prawo wybierania przy
sługuje właścicielowi lub pełnomocnikowi, sto
sownie do życzenia właściciela"; 

7) w § 4, w ustępie 8, dodaje się po wyrazach: 
"W imieniu osób prawnych" wyrazy "lub spółek 
niemających osobowości prawnej" oraz skreśla 
się po wyrazie "dyrektorowie" wyraz "zarządza
jący" ; 

8) w § 4, ustęp 10 otrzymuje brzmienie: 
"W imieniu osób i spółek, wymienionych w p. 4 ' 
ustępu pierwszego, prawo wybierania wykonywa 
kierownik filji."; 

9) w § 7, w ustępie 1 dodaje się po wyrazie 
"osoby" przecinek i wyraz "spółki" oraz po wy
razach "o prawie przemysłowem (Dz. U. R. P. 
Nr .. 53, poz. 468)" wyrazy "w brzmieniu ustawy z 
dnia 10 marca 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 40, poz, 
350)"; 

10) w § 7, w ustępach 2 i 3 dodaje się po wy
razie "osoby" przecinek i wyraz "spółki"; 

11) § 9 otrzymuje brzmienie: "Minister Prze
mysłu i Handlu zarządza wybory do Izby, mianu
jąc w tym celu komisarza wyborczego z grona 
podległych mu urzędników. Wybory przeprowa
dza pod przewodnictwem komisarza wyborczego 
głów~a komisja wyborcza z siedzibą w Sosnowcu 
craz miejscowe komisje wyborcze. Główna komi
sja wyborcza składa się z 8-miu członków, wybra
nych przez plenarne zebranie Izby; w skład jej 
wchodzi ponadto dyrektor Izby. W wypadku, gdy 
w chwili zarządzenia wyborów Izba jest rozwią
zana, główną komisję organizuje komisarz wy
borczy, powołując ośmiu członków z pośród osób, 

. posiadających bierne prawo wyborcze do Izby; 
. ponadto w skład komisji wyborczej wchodzi w 

tym wypadku komisarz zarządzający sprawami 
Izby. Po ukonstytuowaniu się nowowybranej Izby, 
główna komisja wyborcza zostaje zorganizowana 
ria normalnych zasadach. Komisarz wyborczy i 
główna .~omisja wy,borcza pełnią swe czynności 
do ChWIh ponownego zarządzenia wyborów po 
upływie danej kadencji. W wypadku ustąpienia 
członka głównej komisji wyborczej przed upły
wem tego terminu, plenarne zebranie Izby wybie
ra na jego miejsce następcę. Komisarz wyborczy 
wyznacza jednego z cżłonków głównej komisji 
wyborczej na swego zastępcę, jako przewodniczą
cego komisji."; 

12) w § 10, w ustępie l, dodaje się zdanie: 
,,"!,o wykonaniu tych. czynności, miejscowe komi
sJe wyborcze rozwiązują się."; , ' 

13) w § 11, ustęp 2 , otrzymuje brzmienie: 
~,Główna komisja wyborcza posługuje się w czyn
nościach swych personele~ b~ur'ą I~by."; 

14) w § 12, ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 
"Główna ,komisja wyborcza spoorz"ądza listę · upra-

wnionych do głosowania na podstawie dokładnych 
list, prowadzonych przez Izbę."; 

15) w §. 12, w zdaniu drugie m ustępu 2, po wy
razach: "w porządku alfabetycznym" dodaje się 
wyrazy: "oddzielnie dla osób fizycznych i oddziel
nie dla osób prawnych, spółek niemających oso
bowości prawnej oraz przedsiębiorstw państwo
wych, samorządowych i korpóracyj publicznych"; 

16) w § 12 w zdaniu pierwszem ustępu 3 do
daje się po wyrazach "o prawie przemysłowem 
(Dz. U. R. P. Nr. 53, poz. 468)" wyrazy: uW brzmie
niu ustawy z dnia 10 marca 1934 r (Dz. U. R. P. 
Nr. 40, poz. 350)"; 

17) w § 12, w ustępie 3, dodaje się na końcu 
zdanie: "Przepis niniejszego ustępu nie odnosi się 
do osób, które oprócz przedsiębiorstwa, zaliczo
nego do rzemiosła, posiadają inne przedsiębior
stwa, należące do jedne; z kategoryj, wvmienio
nych w ustępach 2 i 3 § 4, łub mających prawo wy
konywania prawa wybierania w imieniu cudzelll; 
zgodnie z przepisami ustępów 8, 9 i 10 § 4."; 

18) w § 13, punkt 4 ustępu 2 otrzymuj~ 
brzmienie: "termin zgłoszenia list kandydatów", 

19) w § 13, ustęp 3 otrzymuje brzmienie: "Li. 
sta uprawnionych do głosowania ~owinna. być wy

. łożona przed upływem 4 tygodm od dma zarzą
dzenia wyborów."; 

20) w § 14, w ustępie 5, wyrazy: "główna ko
misja wyborcza zaopatruje w swe podpisy" za
stępuje się wyrazami: "zostają podpisane przez 
komisarza wyborczego lub wyznaczonego przez 
niego członka głównej komisji wyborczej"; 

21) § 16 otrzymuje brzmienie: 
"We wszystkich grupach i kategoriach wy

bory dokonywane są według uprzednio zgłoszo
nych list kandydatów w trybie właściwym dla wy
borów stosunkowych."; 

22) w § 17, w ustępie 1, skreśla się wyrazy: 
"z obu kategoryj wyborczych grupy handlowej"; 

23) w § 17, ustęp 2 otrzymuje brzmienie: "li
sty kandydatów na radców powinny być podpisa
ne conajmniej: w pierwszej kategorji wyborczej 
grupy przemysłowej przez 20 osób, w drugiej ka
tegorji grupy przemysłowej przez 80 osób, w 
pierwszej kategorji grupy górniczej przez 5 osób, 
w drugiej kategorji grupy górniczej przez 15 osób 
i w każdej z obu kategoryj grupy handlowej przez 
100 osób, wciągniętych na listę uprawnionych do 
głosowania w danej grupie i kategorii wyborczej,"j 

24) w § 23 ustęp 4 skreśla się; 
25) w § 23, w ustępie 5 skreśla się wyrazy: 

"Przy wyborach w grupie handlowej"; 
26) w § 24 w ustępie 3 dodaje się po wyra

zach: "poczem wkłada w każdą kopertę jedną 
kartę i" wyraz "zamknąwszy'~; 

27) w § 27 skreśla się w zdaniu drugiem wy-o 
razy: "należących do grupy handlowej" oraz w 
zdaniu czwartem wyrazy "na poszczególne osoby 
lub"; 

28) w § 28 skreśla się w ustępie 1 punkt 4 
oraz w punkcie 5 skreśla się wyrazy ,,(grupa han-
dlowa)"; , 

29) w § 28 ustęp 2 skreśla się; 
30) w § 28 w ustępie 3, po wyrazach: "te sa

me" i po wyrazach "zawierają różne" - skreśia 
się wyrazy: "nazwiska lub"; 

31) w § 31 ustęp 2 skteśla się; 
32) w § 31 ustęp 3 otrzymuje brzmienie: 

"W tym celu główna komisja wyborcza oblicza 
zosobna ilość głosów, jaką otrzymała każda lista 
kandydatów w każdej kategorji wyborczej,"; 

33) w § 31 ustęp 4 otrzymuje brzmienil~: "Na 
podstawie obliczenia wyników głosowania przy
stępuje główna komisja wyborcza do rozdzielenia 
mandatów, przyczem w każdej kategorji wybor
czej radcami zostają osoby, ustalone przez głów
ną komisję wyborczą w trybie właściwym dla wy
borów stosunkowych,"; 

34) w § 31 w zdaniu pierwszem ustępu 5 
skreśla się wyrazy "grupy handlowej"; , 

35) § 32~ otrzymuje brzmienie: "Jednocześnie 
z listą wybranych radców główna komisja wybor
cza ustala listę zastępców, którymi zostają kolej~ 
ni kandydaci danej listy w liczbie, odpowiadającej 
ilości radców wybranycJt' z tej listy."; 


