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TREŚĆ DZIAŁU URZ~DOWEGO 
Zarządzenia Władz Naczelnycb 

Poz. 339. Uchwala Rady Ministrów w sprawie nadania 
atatutu Centralnemu Związkowi Spółdzielczemu. 

Poz. 340. Vchwała Rady Ministrów w sprawie powołania 
pierwszej Naczelnej- Rady Spółdzielczej. 

paz. 341. Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej wyda
ne w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Cen
'ralnego Urzędu Planowania o nadaniu statutu przedsię
biorstwu państwowemu p.n. "Wojskowe Zakłady Motoryza
cyjne". 

Poz. 342. Obwieszczenie Ministra SUrbu w sprawie przyj
mowania państwowych papierów wartościowych na wadia 
przy . przetargach oraz na zabezpieczenie wykonania umów 
jako kaucje, na zabezpieczenie zaliczek i odszkodowań u
mownych na dostawy i roboty na rzecz Skarbu Państwa. 
samorządów i instytucji prawa publicznego, tudzież na za-
bezpieczenie: należności celnych i innych, wartości towa
rów przy warunkowych odprawach celnych oraz kredyłó.w 
akcyzowych, celnych i przewozowych. 

Poz. 343. Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w 
sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego 

nad przedsiębiorstwem Młyn Elektryczny Nr. 2510 w mie
ście Zamościu przy ul. Listopadowej 45. 

Poz. 344. Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w 
sprawie uchylenia przymusowego za~du państwowego 
nad przedsiębiorstwem Młyn ChmielewSkiero I Spółka w 
miejscowości Spiczyn. 

Poz. 345. Zarządzenie Ministra PrzemySłu i Handlu w 
sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego 

nad przedsiębiorstwem Młyn "Fortuna" w mieście SłomnI
kach. 

Poz. 346. Zarządzenie Ministra Przemysłu i ' Ilandlu w 
sprawie udzielania zezwoleil na czas ograniczony na prowa
dzenie przedsiębiorstw w zakresie handlu zagranicznrgo. 

Poz . . 347. Za~2J~ąz~~e Ml~s.~rł ~~.!<;;~ł'~!'! I!!a.~~hJ ~ ~~!
wiązku należenll' do giełd Z~~Ż\lWo-towa.rowych prz'c"'s.lę
hiorstw prowadzących hurtowy handel zbożem i produkta
mi przemiału. 

Poz. 348. Zarządzenie :lUinistra Przemysłu i Hańdlu w po· 
rozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego 
Urzędu Planowania o utworzeniu prZedsiębiorstwa państwo
wego pod nazwą Centrala Odpadków Użytkowych. 

Poz. 349. Obwieszczenie Ministra Odbudowy o s{)rostowa
&iu błędu w Zarządzeniu Ministra Odbudowy z dno 25 mar
('.a 1948 r. o ustaleniu stat.utu organizacyJnego Warsza,w
skiej Dyrekcji Odbudow)·. 

DZIAŁ URZI;DO\VY 
Zarządzenia Władz Naczeln~ch . < , 

:i39. 

UCHWAŁA RADY MINISTROW 

z dnia 9 czerwca 1948 r. 

" . sprawie nadania statutu Centralnemu Związkowi Spół

dzielczemu. 
Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 21 maja 1948 roku o 

Centralnym Związku Spółdzielczym i centralac:h spł>łdzielni 

(Dz. U. R. P. Nr. 30, poz. 199) - Rada Ministr6w nadaje 
Centralnemu Związkowi Spółdzielczemu statut, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

Statut podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim, Dzienni-
ku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej. ' 

PREZES RADY MINISTROW JÓzef C~'rankie\Vicz 

Załącznik do uchwały Rady Ministrów 
z dnia 9 czerwca 1948 r. 

STATUT CENTRALNEGO ZWIĄZKU SPOLDZIEJ. CZEGO 

WSTĘP 

Demokracja Ludowa złamała polityczne i ekonomiczne 
panowanie wielkiego kapitału i obszarnictwa, stworzyła naj
pomyślniejsze warunki dla rozwoju wszystkich form ruchu 
wyzwoleńczego mas pracujących, a więc również dla roz
woju ruchu spółdzielczego, który w warunkach ' władzy lu
dowej stanowi najlepszą formę powiązania drobnotowaro
wej gospodarki chłopSkiej i rzemieślniczej z planową go
spodarką państwa, stanowi niezastąpiony instrument walki 
ze spekulaCją o podniesienie 'poziomu życiowego mas robot
niczych i ChłopSkich, stanowi wielką szkołę społecznego go
$ podarowania, ułatwiającą ewolucyjne przej~cie ku wyż
"7.ym formom ustrojowym. 

Uwżględn i ając postulaty organizacji spółdzielczych oraz 
dążąc do zabezpieczenia prawidłowego i wszechstronnego 
rozwoju spółdzielczości, dla zharmonizowania działalności 

branżowych central spóldzielczych z państ\,,'owym planem 
gospodarczym, do utrwalenia zasady jednolitości ruchu 
spółdzielczego Rada Ministrów nadaje Centralne mu 
Związkowi Spółdzielczemu, utworzonemu ustawą dnia 21 

maja 1948 r . następujący statut: 

l. Nazwa, charal{ter i siedziba. 

§ 1. Centralny Związek Spółdzielczy, zwany w dalszym 
ciągu "ZwIązkiem", działa na mocy ustawy o Centralnym 
Związku Spółdzielczym i centralach spółdzielni z dnia 21 
maja 1948 roku (Dz. U. R. P. Nr. 30, poz. 199). Związek jest 
osobą prawną prawa publicznego, Związek ma prawo uży
wania owalnej pieczęci z godłem państwowym po środku 
i z napisem: "Centralny Związek Spółdzielczy". 

Stosunek służbowy pracowników Związku jest stosunkiem 
prywatno-prawnym. 

§ 2. Siedzibą Związku jest miasto stołeczne Warszawa. 
Związek działalnością swą obejmuje obszar Państwa Pol

skiego. 
n. Cel i zakres działania 

§ 3. Związek, jako naczelna organizacja ruchu spółdziel
cźego w Polsce, ma na celu rozwój spółdzielczości, a w 
szczególności inicjowanie, rozpowszechnianie i doskonalenie 
pracy spółdzielni. 

§ 4. Do zakresu działalności Związku należy: 
a) reprezentowanie polskiego ruchu spółdzielczego w kra

ju i wobec zagranicy; 
b) wykonywanie funkcji przewidzianych dla naczelnych 

organów spółdzielczości w przepisach o planowej go
spodarce narodowej i innych ustawach; 

c) powoływanie, wydawanie oświadczeń o celowoścI, za
twierdzapie statutów 1 ich zmian, nadzorowanie oraz 
rozwiązywanie central spółdzlelnl: 

d} ustalanie wYtycznych i koordynowanie prac central 
spółdzielni i spółdzielczo - państwowych w zakresie 
dzta~~~ości re~łne~. o~~acyjne,;, ~~~~~ej i 
pr9psgandowe;; . , " -

e) prowadzenie rewizji central sp6łdzle1nJ 1 rewizji apraw
dzającej (superrew.l%ji) &p6łdzielnl oraz rewizji central 
Silółdzielczo-państwowych w zakres.ie WYmłenionym w 
pun'kcie d); 

f} ,prowadzenie dz1ałaInołet apołeozno - wyehowawceej l ' 
czuwanie nad szkoleniem pracowników sp6łdz1elczych; 

g) określanie 1 nadawanie uprawnieA rewizyjnych rewi
dentom oraz czuwame nad ich poziomem lachowym 1-
etycz.nym; 

h) ustalanie wysokośc:1 świadcze6 spółdzielni t central na 
rzecz Związku oraz sp6łdz1e1n1 na rzecz central, jak 
również ustalanie sposobu ścl"ania 1 podziału tych 
świadczeń; 

i) opracowywanie i op1nloweme , pro~6w akt6w usta
wodawczych i roz.ponądzeń maj~ maczenie dla 
spółdzielczości; , 

j) prowadzenie prac naukowo - tiadawez:ydi z nkresu 
spółdzielczości; 

k) sprawowanie nadzoru nad działalnością 1Ilstrukeyjną l 
, szkoleniową przedsiębiorstw państwowo-sp6łdzielczych 

na odcinku prac ze spółdzielniamI; 
I) prowadzenie innych prac przewIdzianych przepisami 

ustaw i rozporządzeń dotyczących spółdzielczości. 

§ 5. Dla realizacji zadań wymiemonych w § ł, w zakre
sie działalności społeczno - wychowawczej 1 rewizyjnej, 
Związek jest powołany w szczególności do: 

a) ustalania wytycznych dmałal'ności społeczno - wycho
wawczej i propagandowej, prowadzonej przez spół

dzielnie i centrale; 
b) podejmowania we włMnym zakresie czynności propa

gandowych dotyczących całego ruchu spółdzielczego; 
e) podejmowanie wszelkich czynności, zmierzających do 

podniesienia kwalifikacji fachowych i etycznych pra-
cowników spółdzielczych ; -, 

dl prowadzenia akcji wydawniczej w zakresie książek, 

czasopism spółdzielczych i druków technicznych; 
,,) zawi eszanie w czynnościach członków Zarządu central, 

a nadto zatwierdzanie członka zarządu centrali, pełniąl 
cego funkcje ' kierownika wydzialu rewizyjnego; 

t') rozstrzygania odwolań od decyzji centrali w wypadku 
odmowy wydania oświadczenia o celowości; 

g) ustalania wymogów, jakim powinny odpowiadać pro
tokÓły rewizji, 'aby posiadały w postępowaniu sądowym 
moc dowodu; , 

h) rozstrzygania wniosków właściwej centrali o rozwią

zaniu spółdzielni; 
§ 6. Dla realizacji zadall wymienionych w § 4 w zakresie 

koordynacji organizacyjnej i gospodarczej , Związek jest po
wołany w szczególności do : 

al ustalania wytycznych w zakresie doskonalenia 01"gani
zacji i metod pracy w spółdzielni ach l centralach spół
dzielni; 

b) ustalania w ramach planu państwowego wytycZll1Ych 
w zakresie racjonalnego kształtowania sieci spółdmeln! 

oraz sieci oddziałów i zakładów central spółdzielni; 
c) ustalania wytycznych w zakresie pracy i płacy w spół

dzielczości, oraz szczegółowych norm wynagrodzenia 
za pracę członków władz central spółdzielni i spół
d zielni; 

d) zatwierdzania, na wniosek właśc.iwych central, statu
tów wzorcowych dla poszczególnych typów spółdzielni ; 

e) ustalania wytycznych w sprawie prowadzenia przez 
spółdzielnie rejestru członków prowadzenia centralne-
go rejestru spółdZielni; ł · 

f} ustalania wytycznych w zakresie prac statystycznych, 
prowadzonych w spółdzielczości; 

g) udzielania spółdzielniom i centralom spółdzielni porad 
:i instrukcji w zakresie prawnym i podatkowym; 

h) czuwanie nad ubezpieczeniem mienia instytucji spół. 
dzielczych. 

III. Członkowie 

§ 7. Członkami Związku są wszystkie centrale spółdziel
ni i spółdzielczo-państwo\\'e oraz zrzeszone w nich spółdziel
nie. 

Spółdz:ielnie i ich centrale s taj ą się członkam i Związku z 
chwilą uzyskania oświadczenia o celowości i wpisania do 
rejestru spółdzielni. 

Centrale spółdzielczo - państwowe stają się członkami 
Związku z chwilą wydania przez Ministra Przemysłu i Han
dlu zarządzenia o ich utworzeni\.! . 

Centrale i spółdzielnie przestaj ą być człon kami Związku 
z chwilą wykreślenia z rej estnl spółd zielni. 

§ 8. Członkowie Związku mają prawo: 
a) brania udziału przez swoich przedstawicieli w wo~

wódzkich zjazdach Związku i Krajowym Kongresie 
Spółdzielczym; 

b) zgłaszania wniosków i głosowania na powyższych zgro. 
- madzeniach; -, . , . " 

,·c) korzystania z pomocy i urządzeń Związku ; 
d) odwoływania się od decyzji cen tral we wszystkich 

sprawach, gdy odwołanie t ego rodzaju przewidują u
atawy i statuty central spó łdzielczych. 

~entrale i spółdzielnie będące w stanie Iikwidat'ji. n ie 
mają uprawnień, wymienionych w pkt. a)) i b ) . 

§ 9. Członkowie Związku mają obowiązek: 

a) przestrzegania w swej działalności postanowien niniej
szego statutu oraz wydanych na jegD podstawie reg\l ~ 
laminów; 

b) wykonywania uchwal i zaleceń władz Zwiazku ' 
c) poddawania się rewizj i :i rewizji spra\Vdzaj~ce.i '(super

rewizji); 
d) uiszczania świadczeń ustalonych przez Związek. 

IV. Władze Związku 

§ 10. Centralnymi władzami Związku są : 

a) Krajowy Kongres Spółdzielczy; 
b) Naczelna Rada Spółdzielcza ; 

el Zarząd Centralnego Związku Spółdzielczego. 

A. Krajówy I{ongl'cs SpÓłdzielczy 

~ 11. Krajowy Kongres SpółdZielczy jest naczelną wła

dzą Związku. Krajowy Kongres Spółdzielczy jest zwoływa

ny raz na trzy lata przez Naczelną Radę Spółdzielczą. 

DO ABONENTOW 
"Monitora Polskiego" 

Podajemy dQ wiadomQści, że opłata 7.<1 prenumerat<,: 
,.Monitora Polskiego" wynosi od dnia l l ipca r.b.: 

za część A - urzędową 

za część B - ogłoszeniową 

za obie części 

zł . 450.- kwarta~nie 

zł. 750.- kwartalnie 
zł. 1.150.- kwartalnie 

Administracja "Monitora Polskiego" przypomina o 
konieczności dokonania przedpłat za prenumeratę w 
III kwartale r. b. 

Wl'łaty należy wnosić na konto P .K.O. Warszawa 
Nr I - 4797. 

Powyższe stawh.-i, jak również konieczność dokony
wania przedpłat, n ie dotyczą władz i urzędów dla któ
rych zgłoszona została zbiorowa prenumerata przez 
Centralne Zarządy poszczególnych Ministerstw. 

ADMINISTRACJA 

" 



St"r.2 

§ 12. Do kompetencji Krajowego Kongresu Spółdzielcze
go należy : 

a) podejmowanie uchwał ramowych w sprawach doty-
czących spółdzielczości; 

b) zatwierdzanie SiPrawozdania z działalności Zwią7Jru; 

c) wybór członków Naczelnej Rady Spółdzielczej; 
d) zmiana statutu Związku; 
e) uchwalanie regulaminu Kongresu i Naczelnej Rady 

Spółdzielczej. 

§ 13. Delegatami na Krajowy Kongres Spółdzielczy są: 

a) przedstawiciele spółdzielni, wybrani na wojewódzkich 
zjazdach Z,viązku; 

b) przedstawiciele central spółdzielni i spółdzielczo-pań

stwowyCh, po trzech z każdej centrali, wyznaczeni 
przez rady nadzorcze central; 

c) dwóch przedstawicie li Komisji Centralnej Związków 
Zawodowych; " 

d) dwóch przedstawicieli Związku Samopomocy Chłop

skiej; 
e) dwie przedstawicielki Ligi KObiet" 

"Delegaci wymienieni w pkt. c), d) , e) są wyznaczeni przez 
swoje władze; 

Każdy delegat n a Krajowy Kongres Spółdzielczy ma je
den głos. Ponadto mogą brać udział w Kongresie - głosem 
doradczym: 

a) członkowie Naczelnej Rady Spółdziel~ej ; 

b) członkowie Zarządu Związku; 
c) prezesi rad nadzorczych i członkowie zarządów centraL 
§ 14. O terminie zwołania Krajowego Kongresu Spół-

dzielczego zawiadamia Naczelna Rada Spółdzielczii\ wszyst
kich delegatów przynajmniej na 14 dni przed termi!1em, po
dając porządek obrad" 

§ 15. Uchwały Krajowego Kongresu Spółdzielczego za
padają zwykłą większością głosów z wyjątk,iem l,lchwały o 
:zmianie statutu, która zapada większością 3/!) głosóW i wy
magają do swej ważności obecności conajmniej połowy de
legatów. 

Krajowy Kongres 'Spółdzielczy otwiera Prezes Naczelnej 
Rady Spółdzielczej, tkóry zarządza i przeprowadza wybór 
przewodniczącego i asesorów oraz sekretarzy w liczbie prze
widzianej przez regulamin, 

§ 16. Na żądanie po,łowy ogólnej liczby central lub 1/10 
ogólnej ilości członków Związku Naczelna Rada Spółdziel
cza zwołuje Nadzwyczajny Kongres Spółdzielczy w ciągu 30 
dni, licząc od dnia złożenia takiego żądania na piśmie, które 
powinno zawierać projektowany porządek obrad. 

Nadzwyczajny Kongres Spółdzielczy może być zwołany 
również na podstawie uchwały, powziętej przez Naczelna 
Radę SpÓłdzielczą na wniosek Zarządu" . . 

B. Naczelna Rada Spółdzielcza. 
§ 17" Naczelna Rada Spółdzielcza jest władzą uchwala

jącą i nadzorczą Związku, Członkowie Naczelnej Rady Spół
'!dzielczej są wybierani na trzy lata. Posiedzenia Naczelnej 
Rady Spółdzielczej zwołu je jej prezes conajmniej raz na 
kwartał. 

§ 18. Do kompetencj,j Nacze lnej !lady ,Spółdzje"lczej na- '. 
leży : 

a) podejmowanie u,~hwał w spr~wach wymieł'):ionych w 
§§ 4, 11 i 16; 

h ) powoływanie i rOZWiązywanie central spółdzielni oraz 
mianowanie pierwszej Rady Nadzorczej nowopowoła

nej centrali spółdzielni; 
e) ustanawianie składu liczebnego, powoływanie, zawie

szanie w czynnościach i zwalnianie prezesa i członków 
Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia; 

d) nadzór nad działalnością Zarządu, zatwierdzanie spra
wozdań z działalności Zarządu, bilansu, planu pracy i 
rocznego budżeta oraz uchwalanie regulaminu Zarządu 
i struktury wewnętrznej Związku ; 

e) uchylanie decyzji Zarządu w sprawie zawieszania' w 
czynnościach członków Zarządu central spółdzielni; 

n sprawowanie nadzoru nad dzia~alnością wojewódzkich 
rad Związku; 

g) zwoływanie walnego zgromadzenia centrali, o ile wła
dze centrali zaniedbają wykonanie w tym względzie 
swoich obowiązków statutov.'Ych; 

, h) określanie najwyższej sumy zobowiązań jakie Zarząd 
może zaciągnąć w imieniu Związku; 

ł) uPoważnianie Zarządu do obciążania i zbywania nie
ruchomości; 

j) rozstrzyganie odwołań spółdzielni od orzeczenia Zarzą
du w sprawie rozwiązania spółqzielni; , 

k) uchylanie na wniosek Zarządu uchwał wojewódzkich 
zjazdów Związku oraz KrajOWYch Zjazdów Central w 
wypadku, gdy te uchwały naruszają " przepisy ustaw; 

1) zatwierdzanie decyzji Zarządu o powoływaniu i odwo- . 
ływaniu pełnomocników Związku . 

§ 19. W skład Naczelnej Rady Spółdzielczej wchodzą: 
a) 24 - 30 członków i 6 - 8 zastępców, wybranych przez 

Krajowy Kongres Spółdzielczy z uwzględnieniem sto
sunkowej reprezentacji poszczególnych typów spół
dzielni; 

b) po l przedstawicielu każdej centrali spółdzielni i !>pół
dzielczo-państwowej ; 

C) po l przedstawicielu Centralnej Komisji Związków Za
wodowych, Związków Samopomocy Clllopsklej i Ligi 
Kobiet. 

'Członków wymienionych w pkt. b) delegują RadY Nad
..orcze central, a wymienionych w pkt. c) odnośne ioh wła
d7.e. 

Ponadto w skład Naczelnej Rady Spółdzielczej wchodzą 

jako członkowie z głosem doradczym przedstawiciele Mini
sterstw: PrzemySłu i Handlu, Skarbu, Rolnictwa i Refom' 
Rolnych, Aprowizacji, Obrony Narodowej, SprawIedliwośc: 

Administracji Publicznej, Ziem Odzysl~anych, Pracy i Op:" ," 
ki Społecznej , Oświaty, Zeglugi i Leśnictwa jak równie ? 
pnedstawiciel Centralnego Urzędu Planowania. Każde z 
Ministerstw deleg,uje po l przedstawicielu. 

"MONITOR POLSKI" - dnia 24 czerwca 1948 r. 

§ 20. W obradach Naczelnej Rady Spółdzielczej biorą u
dział z głosem doradczym członkowie Zarządu i delegowani 
przez Zarząd pracownicy Związku. 

§ 21. Naczelna Rada Spółdzielcza wyłania spośród swo
ich członków mających głos decydujący, Prezydium, skła

dające się z prezesa, trzech jego zastępców i sekretarza. 
Naczelna Rada Spółdzielcza może przelać część swoich 

uprawnień na Prezydium, z wyjątkiem uprawnień wymie
nionych w § 18, pkt. c), d), e), n. 

Sposób urzędowania i zakres kompetencji Prezydium o
kreślił regulamin zatwierdzony przez Naczelną Radę Spół
dzielcżą , 

§ 22" Do ważnośCi uchwał Naczelnej Rady Spółdzielczej 
potrzeba obecności conajmniej połowy liczby członków ma
jących głos decydujący. Uchwały zapadają zwykłą większo· 

ścią głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Pre
zesa. 

§ 23. Członkowie Naczelnej- Rady Spółdzielczej nie mogą 
być pracownikami Związku . 

Za udział w posiedzeniach otrzymują oni zwrot kosztów 
przejazdu i diety , których wysokość ustali Naczelna Rada 
Spółdzielcza. 

§ 24. Członek Naczelnej Rady Spółdzielczej traci swój 
mandat w razie opuszczenia bez usprawiedliwienia trzech 
kolejnych posiedzeń Rady. Na jego miejsce Naczelna Rada 
Spółdzielcza powołuje jednego z zastępców. 

C. Zarząd. 

§ 25. Zarząd jesf władzą wykonawczą Związku powoły-
waną przez Naczelną Radę Spółdzieiczą· o 

§ 26, Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Zwią2lku w g ra
nicach ustalonych przez statut oraz regulamin uchwalony 
przez Naczelną Radę Spółdzielczą. 

W szczególności do zakresu czynności Zarządu należą : 

a) wykonywanie nadzoru nad centralami spółdzielni; 

b) prowadzenie rewizji central spółdzielni i rewizji spraw
dzającej (superrewizji) spółdzielni oraz rewizji central 
spółdzielczo-państwowych w zakres ie działalności re
wizyjnej, organizacyjnej , s~kolenlowej i propagando-
wej; 

c) sprawowan ie nadzoru nad działa1nością instrukcyjną i 
szko1Emiow~ przedsiębiorstw państwowo-spółdzielcz~ch 

na odcinku prac ze spółdzielniami; 
d) reprezentowanie ruchu spółdzielczego w krajU i wobec 

zagranicy; 
e) przedstawianie właściwemu Ministrowi projektów u

staw i rozporządzeń dotyczących spółdzielczości oraz 
składanie Ministrowi Sprawiec"Ewości wniosków w za
kresie wyjaśnienia wątpliwych kwestti prawnych przez 
orzeczenie Sądu Najwyższego; 

f) ustalanie wytyc:znych dla działalnośc.l organizaCyjnej 
spółdzielni i central ; 

gl stawianie wniosków na Kra jowy Kongres Spółdzjelczy 
i na posiedzettia Naczelnej Rady Spółdzielczej ; 

ł) mianowanie tereriowych delegatów Związku ; 

i) przyjmowanie i zwalnianie pracownikÓW Związku ; 

j l , wXd1;l'W~J;}ię inątrukcji i" n:~taf!1in(lw prą.cy we:y.rnętrz- .. 
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V. Wojewódzkie zjazdy I rady Związku 
§ 32, Woje~ódzki ' zjazd Zwiąmu jest przedstawicielst

wem spółdz.i,ęlni mających svy'ą siedzibę na terenie danego 
województwa .. 

§ 33. W . wojewódzh.i.m zjeździe Związku biorą udzial 
przez swoich przedstawicieli spółdzielnie, mające swą sie
dzibę na terenie województwa oraz odpowiednie oddziały 

terenowe ' central spółdzfelni i spółdzielczo-państwowych. 
Spółdzielni przysługuje na wojewódzkim zjeździe Związ

ku tyle głosów, ile posiadała w końcu ostatniego półrocza 
. kalendarzowego ' pełnych pięćsetek członków. SpÓłdzielni, 
której liczba 'cżłonków ,nie przekracza pięćset - przysługu

je 1 głos. 

Spółdzielnia deleguje na wojewódzki zjazd Zwią1lku tylu 
przedstawicieli, ile prZYSługuje jej głosów. 
Kaźdy przedstawiciel ma 1 głos. Uprawnienia do głos9wa

nia nie można przekazać w drodze pełnomocnictwa. Jeżeli 
spółdzielni przysluguje więcej niż 10 głosów, jeden P'{~ąd
stawiciel łączy · głosy w ten sposób, że pierwsze 10 głosów 
r eprezentuje 10-ciu przedstawiCieli, a każde dalsze pełne 10 
głosów reprezent u je 1 przedstawiciel. 

Oddżiały terenowe central spółdzielni i spółdzielczo-pań

stWOWych delegują na zjazd po 1 przedstawicielU, z których 
każdy ma prawo do l głosu. 

§ 34. WojęWódzki zjazd Związku zbiera się najpóźniej 

n~ dwa mięsiąće przed terminem zwołania Krajowego Ę:on
gresu Spółdiielczego. 

§ 35. Wojęwódzki zjazd Związku wybiera spośród dele
gowanych na " '~jazd przedstawicieli spółdzielni - delegatów 
na Krajowy "I<ongres Spóldzielczy w ilości równającej sil; 
sumie głosów, przyslugującyh spółdzielniom podzielą~ej 

przez 50, ' . 
§ 36, Wojewódzki zjazd Związku wybiera spośród dele

gowanych na zjazd przedstawicieli spółdzielni - członków 
wojewódzkiej rady Związku. Ponadto zjazd działa w spra 
wach przekazanych mu przez Związek. 

§ 37. WOjeWódzka R ada Związku reprezentuje spółdziel
nie, mające siedzibę na terenie województwa, wydaje oplnit; 
w kwestiach dotyczących tych spółdzielni oraz załatwia 

sprawy przel~azane jej przez Naczelną Radę SpÓłdzielCZą· 
§ 38 . . Reg;Damin wojewódzkich zjazdów i rad Związku 

zatwierdza .-'Naczelna Rada Spółdzielcza. 
VI. Fundusze i rachunkowość. 

§ 39, Z~jązę~ opiera swą działalność na budż~i.e z:a
twierdzonY-UL ' przez Naczelną Radę Spółdzielczą. Ro~ieJ11 
obrachunJ~ov.;yro jes t rok budżetowy Państwa. 

§ 40 . . w.pj'y~y Związku pochodzą ze świadczeń spółdziel
ni i cen tral, opłat za specjalne czynności Związku, dQcho
dów z majątjw Związku, dotacji i zapisów. 
Ponadtb :n~ p~dstawie ustaw, uchwał Krajowego Kongre

su ° Spółdzielczego lub Naczelne j Rady Spółdzielczej mogą 
być tworzone fundusze specjalne dla określonych zadań i 1. 

określonych . wpływów administrowane na podstawie osob
nych re~uląihinów. 

Regulamin' " 'a dministrowania i użytkowania funduszów 

. "~~J::ją!~Y.~:t:!j~~ii,~i~t~a , Nac~elnaR,ąd\l $póRlzielcza" " Onej ZWiązku; '"", ' ',' .. " ""o .0·" . ' 
ki pr~wpzaWieszania ' w czynnoś~i~ch człOnków Z/łr~ą4u 

central spółdzielni na podstawIe przeprowadzonego dO-, 
chodzeni,a , w wypadku jeśli ich działalność przynosi 
szkodę gospodarce narodowej, lub w l'azie niewypel
nienia przez 'nich ' obo\viązk6w wynikających z ustaw. : . 

., ' " . , . 340. 

"UCHWALA RADY l\UNISTROW 
~ . ,.. - .. . . 

. z dnia 9 czerwca 1948 r, 
w sprawie po~ółallia pierwszej Naczelnej Rady Spółd.zlel

czej. 
Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 21 maja 1948 roku o 

Centralnym Związku Spółdzielczym i centralach spółdzielni 

(Dz. U. R. P,. Ni', 30, pOZo 199) - na wniosek Ministra Prze
mysłu .i .Hal')dll,ł - Rada Ministrów powołuje pierwszą Np
czelną Radę Spółdzielczą w następującym składzie: 

stat"ltów lub uchwał Związku ; l 

l) pl'awo r'ozwiązywania spółdzielni na wniosek właści

wej ' centrali, jeżeli działalność spółdzielni wykazuje 
poważne uchybienia przeciwko obowiązującym przepi
som lub statutom, a spółdzielnia nie usunie Ich w ter
minie określonym przez organ rewizyjny właściwej 

centrali lub jeżeli spółdZielnia jest od roku nieczynna ; 
m) powoływanie i odwoływatlie pełnomocników Związku; 
n) sk:ład;mie oświadczeń woli w imieniu Związku . 

§ 27. Oświapczanie woli w sprawach majątkowych skła
da w imieniu Związku prezes Zarządu wzgl. jego za
stę-pca łącznie 'z Jednym z członków Zarządu . 

§ 28. W ciągu 7 dni od podjęCia decyzji w sprawie za
wieszenia w czynnościach członka Zarządu centrali 
spóWzielni, Zarząq zawiadamia o decyzji Naczelną Ra
dę Spółdzielczą , która może ją uchylić w terminie 3 
miesięcy od zawiadomienia. 

Decyzja ZarZądu winna być wyrażona na piś,mie z uza
sadniel1iem. Decyzjij nie \,Ichylona w terminie trzech mie
Sięcy staje się prawomoc:ną, a zawieszony w czynnościach 
członek Zarządu Centrali Spółdzielni zostaje zwulniony. 

W razie uchylenia decyzji Zarządu zawieszony w czyn
nościach człOnek Zarządu centrali spółdzielni wchodzi z po
wrotem w swe dotychczasowe prawa j obo-,viązki. 

§ 29. Orzeczenie o rozwiązaniu doręcza się spółdzielni, 

która może wnieść odwołanie do Naczelnej Rady Spółdziel
czej w ciągu 14 dni od doręczenia orzeczenia. Prawomocne 
orzeczenie o rozwiąz.aniu spółdzielni stanowi podstawę do 
dokonania w rejestrze spółdzielni odpowiednich wpisów. 

§ 30" Zarząd działa kolegialnie, Pracami Zarządu kieruje 
Prezes. Uci)waly Zarządu zapadają zwykłą wiE;kszością gło
sów przy obecności conajmniej polowy członków z wyjąt
kiem uchwał dotyczących § 26 punkty j) n, które zapadają 
bezwzględną więl~szośclą głosów peŁnej liczby członków Za
rządu " 
Zarząd działa na zasadzie regulaminu zatwierdzonego 

pfZęZ Nacząlną Radę Spółdzielc7ą. aegulamin tęn określi 

jakie uprawnienia może Zarząd przelać na pre:,:p.sa, lub na 
część członków Zarządu. W posiedzeniach Zarządu może u
\ :zestniczyć Z głosem I$oradczYll1 " prezes Nac7.elnej Rady 
'~półdzielczcj , upoważnieni przez Zarząd pracownicy Związ-
1m oraz zaproszeni prezesi centra! spółdzielni. 

§ 31. Del~gat Zwią7iku nadzoruje w terenie działalność 

półdzielni oraz agend terenowych central spółdzielni. Po
nadto prowadzi on prace zlecone pr::ez Zarząd "Jrat: ustalo
ne re~laminem wewnętrznym, 

Członkowie: 

I. AdaII11,lsl,'lwa ..Józefa Warszawa 
2. Ciekot · Szczepan Siedlce 

3" Drożniak Edw ard Warszawa 
4. Dura Lucjan Olsztyn 

5" Dembińska Zofia Warszawa 
6. Grubecki Jan Lublin 
7. Kaźmierczak Józef Częstochowa 

8, Kołodziejs~d Henryk Warszawa 
9. Kotąr . Andrzej Lublin 

10. Król Jan Łódź 

11. Markowski Michał Przeworsk 
12, Makowsk~ ,Florian Poznań 

13. Olewińsld ,.Stanisław · Warszawa 
14. Olesiński . Mieczysław Warszawa 
15. Olszyński Józef Kraków 
1.6, Papieska Wanda Lublin 
17. Patek Konrad Szczecin 
18. Rab~nows0 Jan Warszawa 
19. Rapacki Adam Warszawa 
20. Rudolf Karol Generał Warszawa 
21. Stawiń.ski Eugen iusz Łódź 

22, Swierkosz Stanisław Warszawa 
23. Szwalbe Stanis.ław Warszawa 
24. Szymanek Piotr Łódż 

25. Świątkowski H enryk War;:;zawa 
26. Świetlik P iotr Rzeszów 
27. Szlęzak Fąustyn War szawa 
28. Tołwlński Stanisła w Warszawa 
29. Woźniak Tadeusz Toruń 

30. Zakrzew,ski Henryk Gdynia 
Z a stępcy: 

1. Berhedd Ludwik Będzin 

. 2. Cieślak Stanisław Szklarska Poręba 

3. Drzewiński Wacław Gdańsk 

4. Godecki Stanlsław Warszawa 
5, PrewencT~i Zyg muni Warszawa 
6, Strza!kowski Karol . - Warszawa 

Ninie jsza l,tchwala podlega 0głoszeniu w Monitorze Pol· 
~kim , Dzienniku 'Urz<;dowyITl Rzeczypospolitej Polskiej. 

PREZES RADY MINISTR6w Józef Cyrankiewic:z 
MINISTER PR"ZEMYSŁU T HAN.DLU Hilary Mlnr 

I 
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341. 

ZARZ1\DZENIE MINISTRA OBRONY :OARODOWEJ 
z dnia 29 maja 1948 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Pl'e:lCSem 
Centralnego Urzędu Planowania o nadaniu statutu przed
iiębiorstwu państwowemu p. n. ,;Wojskowe Zakłady Moto-

ryzacyjne", 

Na podstawie art. 3 ust. 1 dekre tu z dnia ~l stYCZll ia 194-;- r. 
i:' tworzeniu przedsięb:orstw państwowych (Dz. U. R. P. 
Nr. 8, poz. 42) i § 9 zarządzenia M:n istra Obrony Narodowej 
l dnia 10 styczni a 1948 r., wydanego w porozumie niu z Min:

. s~rem Skarbu i Prezesem Cen tralnego U rz!;du Planowania 
o utworzeniu przcds~ębiorstwa państwowego p. n. "Wojsko
we ,zakłady Motoryzacyj ne" (NIon. Poli3k. z 1948 r . Nr. 30, 
poz. 107), zarządza się co następuje: 

§ 1. Przedsiębiorst\Vu państwowemu p. n. "Wojskowe Za
kłady· Motoiryzacyjne" tltworzonemu zarządzeniem Ministra 
Obrony Narodowej z dnia lO '. stycznia 1948 r ., wydanym 
w porozumieniu z M'nistrem Skarbu i Prezesem Centralne
go Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa pań

stwowego p . n. "Wojskowe Zakłady Motoryza cyjne" nadaje 
się statut, stanowiący załącznik niniejszego zarządzenia . 

§ 2. Zarządzenie niniejsze \vchodzi w życie z dnie m ogIo
l!7.enia w Monitorze Polskim. 

MINISTER OBRONY NARODOWEJ Żymicrski l\Dchal 
Marszałek Polski 

MINISTER SKARBU Dąbrowski Konstanty 

PREZES CENTRALNEGO URZGDU PLANOWANIA 
T. Dietrich 

Załącznik do zarządzenia Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 29 maja 1948 r . 

S':'ATUT 

Przedsiębiorstwa Państwowego pod nazwą 
., WOJSKOWE ZAKŁADY MOTORYZACYJNE". 

ROZDZIAŁ 1. 
Postanowienia ogólne. 

§ 1. Przedsiębiorstwo Państwowe pod nazwą "Wojskowe 
Zakłady Motoryzacyjne", przedsiębiorstwo państwowe wyod
rębnione, utworzone zarządzeniem Ministra Obrony Naro
dowej z dnia lO-go s-tycznia 1948 r. (Monitor Polski Nr. 30, 
poz. 107 z 1948 r .) jako przedsiębiorstwo wydzielone z ogól
nej administracji państwowej działa na podstawie dekretu 
7. dnia 3 stycznia 1947 r. o utworzeniu przedsiębiorstw pań
stwowych (Dz. U. R. P. Nr. 8, poz. 42), oraz niniejszego sta
tutu. 

§ 2. Przedsiębiorstwo posiada 'Osobowość prawną. Pro
wadzone jest na zasadach handlowych w ramach narodo
wego planu gospodarczego na podstawie swojego planu fi
n ansowo-gospodarczego. 

§ 3. Przedsiębiorstwo ma siedzibę w WarszawiI. 
§ 4. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest: 

a) zakładanie, organizowanie i prowadzenie Wojsko
wych Zakładów i Wars ztatów Motoryzacyjnych; 

b ) remontowanie i montowanie sprzętu motorowego 
i części do n iego dla potrzeb wojskowych; 

c) szkolenie w dziedzinie motoryzacj i fachowycll 
kadr wojskowych. 

ROZDZIAŁ II. 

Władze przedsiębiorstwa. 

§ 5. Przedsiębiorstwo podlega Ministrowi Obrony Naro
dowej, który sprawuje nad nim zwierzchni nadzór i kon
trolę. 

§ 6. Organem zarządzającym przedsiębiorstwa jest Dy
rekcja, powoływana i zwalniana przez Ministra Obrony Na
rodowej , składająca się z Dyrektora Naczelnego, reprezen
tującego Dyrekcję samodzieln ie oraz z podległych Dyrekto
rowi dwóch Zarządzających Wicedyrektorów. 

§ 7, 1. Do ważności zobowiązań zaciąganych przez przed
siębiorstwo wymagane jest współdziałanie:. 

a) dwóch członków Dyrekcji, albo: 
b) jednego członka Dyrekcji łącznie ż pełnomocnikiem 

himdlowym w granicach jego pełnomocniotwa, albo: 
c) dwóch pełnomocników handlOWYCh w granicach ich 

pełnomocnictw . 

2. Przepisy powyższe nie UChybiają możności udzielania 
pełnomocnictw samodzielnych lub łącznych do dokonywania 
poszczególnych czynności prawnych lub czynności określo

nego rodzaju . 
3. Postanowienia ust. I i 2 nie dotyczą weksli, czeków, 

dokumentów stwierdzających zaciągnięcie lub . udzielenie 
kredytu pieniężnego, oraz udzielania pełnomocnictw do tych 
czynności. Powinny one być podpisywane przez dwie osoby 
wskazane w u st. l , przy czym jedną z nich musi być osoba 
określona w § 8. 

§ 8. Władza powołująca Dyrektorów lub pełnomocników 
nandlowych powierzy jednemu z nich kierov.rnictwo finan 
sowe, ustanawiając w razie potrzeby również i innych peł
nomocników, bądź do czasowego zastępowania k ierownika 
finansowego, bądź do wykonywania określonych czynności 

wchodzących w zakres kierownictwa finansowego. 
§ 9. 1. Niezależnie od odpowiedzialności Dyrektora Na

czelnego, k ierownik f inansowy odpowiedzialny jest za prze
strzeganie przepisów . normujących gospodarkę finansową 

przedsiębiorstwa, a w szczególności za stan księgowości, spo
rządzanie planu finansowego, oraz za właściwe i terminowe 
sporządzanie bilansów i innych sprawozdań finansowych. 

~. Kierownik finansowy, gdy uzna, że czynność przedsię
biorstwa jest niezgodna z przepisami normującymi gospo
darkę finansową - swoją opinię na piśmie przedstawia do 
wiadomości Dyrekcji, a w przypadku nie1.lwzględn:enia 

opi:.ij Ministrowi Obrony Narodowej oraz bankowi finan
auill·cemu. 

~ 
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3. W przypadku zami~rzcncgo dokonania czynności n;c 
wyłączaj [!c przewi.dzianych w § 7 ust. 3. które kierown.ik 
finan sowy uznał za lliezg:>t:::c z przepis2mi :::ormującymi 
go"podar kq f inansową, pow:n icn zastosować sir: do otrzyma
nego n<; ::.-iśmie polecen:a Dyrektora Naczelnego, jedno
cześnie pl'zcsy12j<;c lirWoją opini~ Ministrowi ObroclY Naro
dowej oraz ba~ kowi finansuj ącemu. 

4. Regulam in ustal ;' kiedy Dyrel;cja W i lill<l. zasi ęgnąć 

opinii k:erownika finaI'.sowego. co do z'lTn.:erzonych czyn
nosci, sposób pos tępowania przy Z33<t<;p0waniu przeds':<:bior
stwa p·rzez inne of'JLy poza Dyrektorem Naczelnym oraz 
sposób postępo\vanin, !;dy kierownika fina nsowego zastępu
je inna osoba z po~ród osób wymienionych w § 3 . 

§ 10. Do Dyrekcj~ przedsiębio rstwa należy kierownict \vo 
oraz decyzja \",e wszystki.ch sprawach przedsiębiorst\va . Dy
rekcja przedsiębiorstwa pe1l1i swe czynności zgod nie z obo- ' 
wiązuj ącymi przepisami, n iniejszym statutem i swoim re
gulaminem oraz jest odpowiedzial na za prowachenie przed·· 
siębi-orstwa. 

Zatwierdzenia M inislra Obrony Naroc!owej wymagają de
cyzje Dyrekcji dotyczące: 

a) podst:iwowych regulaminów w za kresie struktw"y 
przec!siębiorstwa, rozdziiJł~ czynności i sposobu iC:1 wy
konywania ; 

b) otwierania, dzielenia lub ł ączenia poszczególnych . od 
działów przedsiqbiorstwa i zakłaclów pracy oraz ich 
zwi jan:a; 

c) ustanowienia pełnomocników handlowych, podlegają

cych wpisaniu ~o rejestru handlowego; 
d) warunków i zakresu dzia łania 'umów zbiorowych w 

. stosunku do pracowników przedsiębiorstw. 
§ 11. P rzy przedsiębiorstwie powołana będzie Rada Nad

zoru Społecznego, której zakres działania, sposób powoły
wania i odwoływania jej członków, organizację i sposób 
wykonywania jej czynności określają obowiązujące przepisy. 

ROZDZIAŁ III. 
Majątek i rachunkowość przedsiębiorstwa. 

§ 12. Rokiem operacyjnym' przedsiębiorstwa jest rok ka
lendarzowy. 

§ 13. 1. Przedsiębiorstwo ma zarząd i użytkowanie Ir..a
jątku nieruchomego oddanego mu protokólarnie w imieniu 
Skarbu Państwa. 

2. W ramach planu gospodarczego i finansowego prze.:!
siębiorstwo może nabywać majątek n ieruchomy na własność 
Skarbu Państwa, zatrzymując go w swym użyt.ltowaniu. 

3. Majątek ruchomy przedsiębiorstwa wyodrębnia się pro
tokólarnie z ogólnego majątlru Skarbu i przekazuje się 

przedsiębiOirstwu na własność. 

4. Przedsiębiorstwo może we własnym imieniu nabywać 
i zbywać majątek ruchomy, tudzież zaciągać zobowiązania. 
Majątek n ieruchomy Skarbu Państwa , znajdujący się w za
rządzie l użytkowaniu przedsiębiorstwa, wykazuje się w 
aktywach przedsiębiorstwa tak, jak gdyby stanowił jego 
własność. 

5. Za zobowiązania zaciągnięte przez przedsiębiorstwo 

niezależnie ' od odpowiedzialności przedsiębiorstwa jego ma
jątkiem jest odp()wiedzialny Skarb · Państwa do wysokości ' 
maj ąth.-u nieruchQmego, stanowiącego własność Skarbu Pań
stwa, użytkowanego i zarządzanego przez przedsiębiorstwo. 

§ 14. 1. Przedsiębiorstwo przedstawia do zaiwierdzenia 
Min:strowi Obrony Narodowej bilans, sprawozdanie z dzia
łalnoici, wnioski o podziale zysków lub pokryciu strat, pla
ny finansowo-gospodarcze i inwestycyj ne. 

2. Zasady prowadzenia księgowości, t erminy sporządzania 

bilansów, planów finansowo-gospodarczych i inwestycyj
nych oraz tryby ich zatwierdzenia jak rów~eż sposób po
działu zysków lu b pokrycia strat, zasad y tworzenia fundu
szów specjalnych oraz sposoby ich użycia i deponowania 
ustalają odrębne przepisy, -rozporządzenia i zarządzenia wła

ściwych władz. 

§ 15. Kontrola przeprowadzana przez właściwego Mini
s tra, jako whldzę nadzorcŻą, dotyczyć będzie : 

a) zgodnOŚCi działania przedsiębiorstwa z planem finan-
5Owo-gospoda-rczym; 

b ) przestrzegania obowiązujących przepisów rachunko
wych ; 

c) przestrzegania wytycznych i poleceń władz nadzor
czych. 

Kontrola działalności przedsiębiorstwa, przewidziana prze
p isami specjalnymi, dokonywana będzie zgodnie z tymi 
przepisami. 

ROZDZIAŁ IV. 
Likwidacja i przekształeenie przedsiębiorstwa. 

§ 16. L ikwidacja lub przekształcenie przedsiębiorstwa na
stępuje na podstawie zarządzenia Ministra Obrony Narodo
wej wydanego w porowmieniu z Ministrem Skarbu i Pre
lIP.sem Centralnego Urzędu Planowania. 

342. 

OBWIESZCZENIE MINISTRA SKARBU 
z dnia 20 kwietnia 194a r. 

w sprawie przyjmowania państwowych papierów wartościo
wych na wadia przy przetargach oraz' na zabezpieczenie wy
konania umów jako kaucje, na zabezpieczenie zaliczek i od
szkodowań umownych na dostawy i roboty na rzeez Skarbu 
Państwa, samorządów i instytucji prawa publicznego, tudzież 
na zabezpieczenie: ~ależności celnych i innych, wartości to
warów przy warunkowych odprawach celnYCh oraz kredy-

tów akcyzowych, celnych i przewozowych. 

Na podstawie art. 49 ust. 5 i art. 120 ust. 4 rozporządzen ia 

Prezydenta Rzeczypos politej z dnia ~7 października 1933 r. 
o prawie celnym (Dz. U. R. P . Nr. 84, poz. 610) oraz § 44 
ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 
1937 r. o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Pań.c;twa, 

samorządu oraz instytucji prawa publicznego (Dz. U. R. p. 
Nr. 13, poz. 92) i \V związku z Zarządzeniem Ministra Skar-

Str, 3 

b u z dnia 25 1is-topacla 1947 r. w sprawie wadium przy prze
targach oraz zabezpieczenia zaliczek i odszkodowań lUnOW
nych na dostawy i roboty n a rzecz Skarbu Państwa, samo
rządu oraz inst:vhl cj i prawa publicznego. (Monitor Polski 
Nr. 152, poz. 903) - podaje się do wiadomości, co następuje : 

N:J wszelkiego rodzaju wadia przy przetargach oraz n a 
zat-ezpi'2czen ic wykon ania umów, jako kaucje, na zabezpie 
cze!1ie udl.ielanych zaliczek i odszkcc:owań umO\\-"llych n a 
dostawy i robot.y na rzecz Skarbu P mlstwa. samorządów 
i instytucyj prawa publicznego tudzież ~a z3.bezpieczenie : 
należności cel nych l innych (a rt. 43 prawa celnego) wartości 

towarów przy wal'unkowych odpra\v3.ch celnych oraz kredy
tów a kcyzow ych , celnych i przewozowych mogą być przyj .. 
mowane nas tępujące państwowe papier y wartościowe : 

I. Bilety skarbowe: 

l ) 3,65°:0 iJilety skarbowe, wypuszczone na podstawie de 
kre.tu z dnia 10 listopada 1945 r. (Dz. U. R. P . Nr. 56, 
poz. 31 l) zm ienionego dekretami z dnia 3 stycznia 1947 r . 
(Dz. U. R. P. Nr 4, poz. 17) i z dnia 24 września 1947 r~ 

(Dz. U. R. P . Nr 61 , poz. 341) ; 
2) 3' /~0/0 biJe!y skarbowe 7. 3-miesięcznym terminem 

ptatności, 

4Di. bilety 
p łalności, 

4
'
/:0/0 bilety 

pła tności, 

5% b ilety 

płatności, 

6-

9-

" J 2-

wypuszczone na podstawie ustawy z dnia 24 marca 
1933 r. (Dz. U . R. P. Nr. 22, poz. 172) w brzmieniu usta
wy z dnia 5 marca 1934 r . (Dz. U. R. P. Nr 24, poz. 1';'7), 
oraz rozporządzeń Mi·nistra Skarbu z _ dnia 27 marca 
1934 r . (Dz. U. R. P. Nr 28, poz. 229) i z dnia 18 maja 
1934 r. (Dz. U. R. P . Nr 44, poz. 386); 

8) 3' /2% bilety skarbowe z 3 do n iePelnych 6-miesięcznyru 
terminem płatności, 

4°/. bilety skarbowe z 6 " 9 
terminem płatności, 
41/:°/, bilety skarbowe z 9 12 
terminem płatności, 
5% bilety ska·rbowe z 12-mieslęcznym terminem płat

ności, 

W)"Pllszczone na podstawie ustawy z dnia 24 marca 
1933 r. (Dz. U. R. P . z 1939 r. Nr 46, poz. 297) oraz roz
porządzenia Ministra Skarbu z dnia 28 czerwca 1939 r. 
(Dz. U . R. P . Nr 61, paz. 402). 

II. Obligacje pożyczek państwowych: 

l) Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r ., wy
puszczonej na podstawie dekretu z dnia 21 grudnia 
1945 r . (Dz. U. R. P. z 1946 roku, Nr 2, poz. 11) i ro~po

rządzema Ministra Skarbu z dnia 16 lutego 1946 r . (Dz. 
U. R. P. Nr 7, poz. 63); 

2) 5°/0 Państwowej Pożyczki Konwersyjnej z 1924 r., wy
puszczonej na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 17 marca 1924 r . (D z_ U. R . P . Nr 27, 
poz. 274) oraz rozporządzenia Mi!I1.istra Skarbu z dnia 
7 czerwca 1924 r . (Dz. U. R. P. Nr 50, poz. 517) ; 

3) 4°/. Premiowej Pożyczki Dolarowej serii III z 1931 r ., 
wypuszczonej na podstawie ustawy z dnia l lutego 
1930 r. (Dz. U . R. P . Nr ID, poz. 66) oraz rozporządzenia 
Ministra Skarbu z dnia 12 lipca 19M r. (Dz. U . R. P . 
Nr 52, poz. 438); 

4) 3% Państwowej Renty Ziemskiej serii l z 1933 r ., wy
pu.'!Zczonej na podstawie u s-tawy z dnia 28 grudnia 
1925 r . (Dz. U. R. P . z 1926 r. Nr l, poz. l) w brzmieniu 
ustaW'.f z dnia 28 marca 1933 r . (Dz. U . R. P . Nr 31 , 
poz. 265), oraz rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 
30 maja 1933 r . (Dz. U . R. P. Nr 43, poz. 337); 

5) 38/ 0 Państwowej Renty Ziemskiej serii II z 193{i r .. wy
puszczonęj na podstawje ustawy z dnia 23 grudnia 1925 r . 
(Dz. U . R. P. z 1926 r . Nr l , poz. l), oraz rozporządze
nia Min istra Skarbu z dnia 9 maja 1936 r . (Dz. U . R. P . 
Nr 42, poz. 310) ; 

6) 60J0 Pożyczki Wewnętrznej (&'/0 Pożyczka Narodowa) 
z 1933 r ., wypuszczonej na podstawie rozporządzenia 

Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 września 1933 r. 
(Dz. U. R.. P . Nr 67, poz. 503) oraz rozporządzenia Mlni
stra Skarbu z dnia 7 wrześma 1933 r . (Dz. U . R. P . Nr 67, 
poz. 507); 

7) 3°;. Premiowej Pożyczki· Inwestycyjnej emisji I i II 
z 1935 r., wypuszczonej na podstawie ustawy z dnia 
26 ma'l'ca 1935 r. (Dz. U . R. P. Nr 21 , poz. 122) oraz roz
porządzeń Ministra Skarbu z dnia 29 marca 1935 il". (Dz. 
U. R. P . Nr 23, poz. 154) i z dnia 29 maja 1935 r . (Dz. U . 
R. P. Nr 39, poz. 2'i'3); 

8) 4% Pańshvowej Renty Złotej serii I z 19;36. r., wy
puszczonej na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 24 września 1934 r . (Dz. U. R. P . 
'l. 1936 r . Nr 21, poz. 175) oraz rozporządzenia Ministra 
Skarbu z dnia 2~ marca. 1936 r . (Dz. U . R. P . Nr 24, 
poz. 194); 

9) 4% Państwewej Renty Złotej serii II z 1937 r. , wy

puszczonej na podstawie rozporządzeni a Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r . (Dz. U. R . P . 
z 1936 r . Nr 21 , poz. 175) oraz rozporządzenia Ministra 
Skarbu z dnia 1 czerwca 1937 r . (Dz. U. R. P , Nr 43, 
poz. 342); 

lO) 4% Państwowej Renty Złotej ser ii III z 1938 r ., wy
puszczonej na podstawie rozporządzenia Prezydenta, 
Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. (Dz. U . R. P . 
z 1936 r. Nr 21, poz. 175) oraz rozporządzenia Ministra 
Skarbu z dnia 12 stycznia 1938 r. (Dz. U . R. P . Nr 4. 
poz. 30); 

11) 4% Pożyczki Konsolidacyjnej z 19a6 r ., wypuszczonej na 
podstawie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
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14 stycznia 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 10) oraz roz
porządzenla Ministra Skarbu z dnia 17 lutego 1936 r . 
(Dz. U. R. P. Nr 12, poz. 114); 

12) 41/2010 Wewnętrznej Pożyczki Państwowej z 1937 r ., wy
puszczonej na podstawie ustawy z dnia 7 kWietnia 
1937 r . (Dz. U. R. p , Nr 28, poz. 207) oraz rozporządzenia 
Ministra Skarbu z dnia 15 maja 1937 r . (Dz. U. R. P . 
Nr 37, poz. 284) ; 

13) 30f0 bony Skarbu Państwa z 193'i' r ., wypuszczone na 
podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1937 r . (Dz. U. R. P . 
Nr 28, poz. 207) oraz rozporządzenia MiniStra Skarbu 
z dnia 5 czerwca 1937 r . (Dz. U. R. P. Nr 45, poz. 347). 

Bilety skarbowe mogą być przyjmowane na wadia i wszel
Itiego rodzaju zabezpieczenia według ich pełnej wartości 

imiennej. 
Obligacje pożyczek państwowych i 30/ . bony Skarbu Pań

stwa mogą być przy jmowane: 
na wadia przy przetargach - według iob wartości 

imiennej, 
na zabezpieczenie umów, ja~o kaucje - po .kursie 80"/0 

wartości imiennej , 
n a zabezpieczenie zaliczek i odszkodowań umownych oraz 
na zabezpieczenie: należn~ci celnych i innych, wartośCi 

towarów przy warunkowych odprawaCh celnych oraz lae
dytów akcyzowych, celnych i przewozowych - po kursie 
60% wartości imiennej obligacyj. 
Wartość imienną obligacji Premiowej Pożyczki Dolarowej 

stanowi wymieniona w niej równowartość w złotycll, zaś 

obligacyj opiewających na złote w złocie sumy, mi które 
opiewają· 

Przepisy niniejsze obowiązuj ą z dniem ogłoszenia. 
Równocześnie traci moc obowiązującą obwieszczenie Mi; 

nistra Skarbu z dnia 29 kwietnia 1947 r . ustalające kurs, 
podług którego mogą być przyjmowane obligacje Premiowej 
Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r . przez władze i urzędy 

państwowe jako ' wadia przy przetargach oraz jako kaucje 
na zab ezpieczenie wszelkiego rodzaju umów lub zaliczek 
wypłacanych na dostawy i roboty rządowe, jak również na 
zabezpieczenie udzielanych pr zez Skarb Państwa kredytów 
akcyzowych, celnych i przewozowych <Monitor Polski Nr 63. 
poz. 457). 

MINISTER SKARBU K. Dąbrowski 

343. 

ZARZĄDZENffi MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 6 lutego 1948 r. 

w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego 

nad przedsiębiorstwem Młyn Elektryczny Nr. 2510 w mie
ście Zamościu przy ul. Ustopadowej 45. 

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r . w 
przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (Dz. Praw 
Państwa Polskiego Nr. 21, po?=. 67) w brzmieniu rozporządze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 
1927 r . o zmianie niektórych postanowień dekretu z dnia 16 
grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu pań
stwowego (Dz. U. R. P . Nr. 49, poz. 437) art. 14 rozporządze'
nia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 
1934 r . o unormowaniu właściwości władz i trybu postępo
w an ia w niektórych działach administracji państwowej (Dz. 
U. R. P . Nr. 110, poz. 976) oraz dekretu Prezydenta Rzeczy.:. 
pospolitej Polskiej z dnia l września 1939 r. o rozciągnięciu 
mocy obowiązującej ·d ekretu w przedmiocie przymusowego 
zarządu państwowego na obszar całego Państwa (Dz. U. R. P . 

• Nr. 87, poz. 545) zarządza się co następuje: 

§ 1. Uch yla się z dniem 6 lutego 1948 r. przymusowy za
rząd państwowy nad przedSiębiorstwem Młyn Elektryczny 
Nr. 2510 w mieście Zamościu przy ulicy Listopadowej ' 45. 

§ 2. Zjednoczenie Przemysłu Młyńsko-Piekarnianego pod 
zarządem "Społem" w likwidacji, któremu powierzono za
rząd państwowy n ad wymienionym przedsiębiorstwem, win
no przekazać maj ątek przedsiębiorstwa . w formie aktu 
zdawczo-odbiorczego osobie uprawnionej, z potrącenlem po
czynionych w czasie t rwania przymusowego zarządu pań
stwowego nakładów. Zobowiązania ciążące na przedsię
biorstwie winny być spłacone przy podpisaniu aktu zdaw
czo-od biorczego. 

§ 3. Sporządzenie protokółu zdawczo-odbiorczego winno 
nastąpić niezwłocznie . 

MINISTER PRZEMYSŁU HANDLU wiz E. SzyI' 
Podsekretarz Stanu 

344. 

ZARZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 4 l~tego 1948 r . 

w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego 

nad przedsiębiorstwem Młyn Chmielewskiego i Spółka 

w miejscowości Spiczyn. 
Na podstawie art. 2 dekr etu z dnia 16 grudnia 1918 r . w 

przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (Dz. Praw 
Państwa PolSkiego Nr. 21, poz. 67) w brzmieniu rozporządze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 
1927 r . o zmianie niektórych postanowień dekretu z dnia 16 
grudnia 1918 r . w przedmiocie przymusowego zarządu pań
stwowego (Dz. U. R. P . Nr. 49, poz. 437) art. 14 rozporządze
nia P rezydenta Rzeczypospolite j Polskiej z dnia 28 grudnia 
1934 r . o unormowaniu właściwości władz i trybu postępo
wania w niektór'ych dzia łach administracji państwowej (Dz. 
U. R. P . Nr. 110, poz. 976) oraz dekretu Prezydenta Rzeczy
p,ospolitej Polskiej z dnia 1 września 1939 r . o rozciągnięciu 
mocy obowiązującej dekretu w przedmiocie przymusowego 
zarządu państwowego na obsza r całego Państwa (Dz. U. R. P . 
Nr . 87, poz. 545) zĘlrządza si~ co nas tępuje: 

!: l . Uchyla s i ę z dniem 4 lutego 19·18 r . przymusowy za
rząd państwowy nad przedsiębiorstwem Młyn Chmielew
lOkiego i Spółka w mie:iscow~ict Spiczyn. 

§ 2. Zjednoczenie Przemysłu Młyńsko-Piekarnianego pod 
zarządem "Społem" W likwidacJi, któremu powierzono za
rząd państwowy nad wymienionym przedsiębiorstwem, win
no przekazać majątek przedsiębiorstwa w formie aktu 
zdawczo-odbiorczego osobie uprawnionej, z potrąceniem po
czynionych w czasie trwania przymusowego zarządu pań
stwowego nakładów. Zobowiązania ciążące na przedSię
biorstwie winny być spłacone przy podpisaniu aktu zdaw
czo-odbiorczego. 

§ 3. Sporządzenie protokółu zdawczo-odbiorczego winno 
nastąpić niezwłocznie. 

MINISTER PRZEMYSŁU I HANDLU w/z E. SZYł" 

Podsekretan Stanu 

345. 

ZARZĄDZE~E MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 18 maja 1948 r . 

w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego 
nad przedsiębiorstwem Młyn ,.Fortuna" w mieście Slomni

kach. 

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. w 
przedmiocie przymusowego zarządu państwowe.go (Dz. Praw 
Państwa Polskiego Nr. 21 , poz. 67) w brzmieniu rozporzą
dz~a Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 
1927 r . o zmianie niektórych postanowień dekretu z dnia 16 
grudnia 1918 r . w przedmiocie przymusowego zarządu pań
stwowego (Dz. U. R. P. Nr. 49, poz. 437) art. 14 roz·porządze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 
1934 r . o unormowaniu właściwości władz i trybu postępo
wania w n iektórych działach administracji państwowej (Dz. 
U. R. P . Nr. 110, poz. 976) oraz dekretu Prezydenta Rzeczy
pospolitej Polskiej z dnia l września 1939 r . o rozciągnięciu 
mocy obowiązującej dekretu w przedmiocie przymusowego 
zarządu państwowego na obszar całego Państwa (Dz. U. R. P . 
Nr. 87, poz. 545) zarządza się co następuje : 

§ l. Uchyla się z d.iem 20 maja 1948 r. przymusowy za
rząd państwowy nad przedSiębiorstwem Młyn "Fortuna" w 
mieście Słomnikach . 

§ 2. Zjednoczenie Przemysłu Młyńsko-Piekarnianego pod 
zarządem "Społem" w likwidacji, któremu powierzono za
rząd państwowy nad wymienionym przedsiębiorstwem, win
no przekazać majątek przedsiębiorstwa w formie aktu zdaw
czo-odbiorczego osobie uprawnionej, z potrąceniem poczy
nionych w czasie trwania przymusowego zarządu państwo
wego nakładów i po przeprowadzeniu zabezpieczenia prze
widzianego aktem notar ialnym Nr. 1892/1948 spisanym w 
Krakowie dnia 12 kwietnia 1948 r. przed asesorem notarial- . 
nym mgr Piotrem Guzikięm przez Uryna L isa, obecnie 
Adama Lisa, zamieszkałego w Krakowie przy ulicy plac Ka
zimierza Wielkiego Nr. 6, Kałmę Lisa , obecnie Klemensa Li
sa , zamies7lkałego w Krakowie przy ulicy Grabowskiego _ 
bocznej Nr. 12, oraz Ruchlę, również Rózię Finkel.stein, 
współwłaścicieli wymienione j nieru-chomości. 

§ 3. Sporządzenie protokółu zdawczo-odbiorczego wil).no 
nastąpić niezwłocznie. , 

MINISTER PRZEMYSŁU I HANDLU W / l E. Szyr 
Podsekretarz Stanu 

346. 

ZARZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 21 maja 1948 r . 

w sprawie udzielanIa zezwoleń na czas ograniczony na 
prowadzenie przedsiębiorstw w zakresie handlu zagranicz

nego. 
Na podstawie § 8 u~tęp 2 Rozporządzenia Ministra Prze

mysłu i Handlu z dnia 22 sierpnia 1947 r. o właściwości 
władz przemysłowych oraz o trybie i warunkach udzielanla 
zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i za
wodowe wykonywanie czynności handlowych (Dz. Ust . R. P . 
Nr. 57 poz. 311) zarządzam co następuje : 

Zezwolen ia na prowadzenie przedSiębiorstw w zakresie 
handlu zagran icznego będą udzielane na następujące czaso
kresy: 

al dla przedsięb iorstw, mających za przedmiot czynności 

handlowe z zagranicą na r achunek własny - z ważno
ścią d ') dnia 31 grudnia 1949 r . 

bl dla przedsiębiorstw wykonywujących czynności han
dlowe z zagranicą w zakresie pośredniczenia (czynno
ści a jencyjne według art. 568 Kodeksu Handlowego) -
na okres czasu ustalony w umowie pośredniczenia , naj
dłużej jednak do dnia · 31 grudnia IQ49 r . 
Umowa pośredniczenia (ajencyj-na) winna być dołączo
na do wniosku o zezwolenie. 

Niniejsze zarządze,nie wchodzi w życie z dniem 22 maja 
1948 r . 

MINISTER PRZEMYSŁU I HANDLU H. MIne 

347. 

ZARZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 8 czerwca 1948 r . , 
o obowiązku należenia do giełd zboZowo-tC\warowych przed
siębiorstw prowadzących hurtowy handel zbożem i produk

tami przemiału. 

Na podstawie § 9 ust. 1, pkt. 5 rozporządzen ia Ministrów 
Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 28 sierpnia 
1947 r ., wydanego w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa 
. Refor m Rolnych, ~dministracji Publicznej, Ziem Odzyska
nych i Skarbu w sprawie unormowania obrotu zbożem i 
głównymi produktami przemiału (Dz. U. R. P . Nr. 61 , poz. 
348) zarządza się, co następuje : 

§ l. Przedsiębiorstwa posiadające zezwolenia .,A", "B" i 
"C" na hurtowy handel zbożem i głównymi produktami 
przemiału obowiązane są należeć do giełd zbożowo-towa

rowych. 

§ 2. Przedsiębiorstwa pos:ladaj ące zezwolenia A" win
ny być członkami giełd zbożowo-towarowych , '~atomiast 
pnedsiębiorstwa posiadające zezwolenia " B " i "C" winny 
nale2eć do giełd . zbożowo-towarowych pr zynajmniej w cha
rakterze uczestni~ów. 

§ 3. Przedsiębiorstwa posiadające zezwolenia "A", "BU i 
" C" winny należeć do giełd zbożowo-towarowych właści
wych terenowo dla siedziby przedsiębiorstwa. 
przedSiębiorstwa, poSiadające zezwolenia "A", mogą nie

zależnie od właściwej terenowo giełdy zbożowo-towarowej 
być członkami również innych giełd zbożowo-towarowych . 

§ 4. Przedsiębiorstwa prowadzące hurtowy handel zbo
żem i produktami przemiału winny zgłosić członkostwo lub 
uczestnictwo stosownie do § 2 niniejszego zarządzenia we 
właściwej terenowo giełdzie zbożowo-towarowej w terminie 
jednego miesiąca od dnia wejŚcia w życie niniejszego zarzą 
dzenia. 

§ 5. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

MINISTER P~ZEMYSŁU I HANDLU wIz M. OlewIDsld 

348. 

ZARZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 3 czerwca 1948 r . 

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbll l Prezesem 
Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębior
stwa państwowego pod nazwą "Centrala Odpadków Użył-

kowych". 
Na podstawie ar t . art. 1 i 16 dekret u z dnia 3.1. 1947 r . o 

tworzeniu przedsiębiorstw państWOWYCh (Dz. U. R. P . Nr. 8. 
poz. 42) zarzą.dza się co następuje: 

§ 1. Utworzona na podstawie zarządzenia Ministra Prze
mysłu z dnia 27.IV. 1945 r. pod Nr. BOp04/44a/45DzB/A. 
Centrala Odpadków działać będzie nadal w ramach narodo
wych planów gosp odar czych i postanowień niniejszego za
rządzenia pod nazwą "CENTRALA ODPADKÓW UŻYTKO
WYCH - Przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione", zwa. 
ne dalej "C, O. U.". 

§ 2. "C. O. U." ma siedzibę w Łodzi. 
§ 3. P rzedmiotem działalności "C. O. U." jest : 
l. skup, . . przer óbka uszlachetniająca i zbyt odpadków 

użytkowych w rozumieniu dekretu z dnia 23 stycznia 
1947 r . o obrocie i gospodarowaniu odpadkami użytko
wymi (Dz. U. R. P . Nr. 27, poz. 105), za wyjątkiem 
ubocznych . produktów poubojowych objętych § l roz
porządzeni~ .Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r . 
o obrocie i gospodarowaniu ubocznymi produktami po_ 
ubojowymi (Dz. U. R. P . Nr. 27, poz. 108), oraz za wy_ 
jątkiem żelastwa, druzgu żeliwnego, żelastwa użytko
wego, złomu metali i stopów nieżelaznych, złomu woj 
skowego; _ 

2) skup i zbyt wszelkich innych odpadków mogących mieć 
zastpsowan ie w przemyśle. 

§ 4. Źwierzchni nadzór państwowy nad "C. O. U." nale
ży do Ministr a Przemysłu l Handlu. 

§ 5. Przy C, O. U. powołana będzie Rada Nadzoru Spo
łecznego, której zakres działania, sposób powoływania i od
woływania jej członków, organizację i sposób wykonywa
nia powierzo~ych czynności określi rozporządzenie Rady Mi
nistrów. 

§ 6. - Organem zarządzającym C. O. U. jest Dyrekcja, po
woływana i zwalniana przez Ministra Przemysłu i Handlu 
i Składająca się z Dyr ektora Naczelnego, reprezentującego 
DyrekCję samodzielnie oraz z podległych Dyrektorowi Na
czelnemu dwóch Dyrektor ów. 

§ 7. Do ważności zobowiązań zaCiąganych przez C. O. U. 
wymagane jest współd;dałanie, zgodnie z uprawnieniami. 
przewidzianymi w statucie: 

a) dw óch członków Dyrekcji łącznie, albo 
b) jednego członka Dyrekcji łącznie z pełnomocnikiem 

h andlowym w gr anicach jego pełnomocnictwa , albo 
c) dwóch pełnomocników handlowych łącznie w grani

cach ich pełnomocnictw. 
§ 8 P rzekazaniu na rzecz C. O. U. ulega majątek Skarbu 

Państwa, oznaczony przez Ministra Przemysłu i Handlu. 
Minister Przemysłu i Handlu zarządzi protokólarne prze

kazanie Centr ali Odpadków Użytkowych majątku nierucho
mego w zarząd i użytkowanie , a ruchomego na własność. 

§ 9. Szczegółowe zasady organizacji i zakres działania 
Centrali Odpadków Użytkowych ustali statut nadany przez 
Ministr a Przemysłu i Handlu w porozumien iu z Ministrem 
Skarbu i P r ezesem Centralnego Urzędu Pla nowania , ogło
szony w Monitorze Polskim. 

§ 10. Zarząd~enie nin iejsze wchodzi w życie z dniem o. 
głoszenia w Monitorze Pols·kim. 

MINISTER PRZEMYSŁU I HANDLU w/z E. SzYI" 
Podsekretarz Stanu 

MINISTER SKARBU K. Dąbrowski 

PREZES CENTRALNEGO URZĘDU PLANOWANI A 
T. Dietrich 

349. 

OBWIESZCZENIE l\fiNISTRA ODBUDOWY 
z dnia 12 czerwca 1948 r. 

o sprostowaniu błędu w zarządtzeniu Ministra Odbudowy 
z dnia 25 marca 1948 r . o ustaleniu s tatutu organizacyjnego 

Warszawskiej Dyrekcji Odbudowy. 
W statucie organizacyjnym Warszawskiej Dyrekcji Odbu 

dowy, stanowiącym załącznik do zarządzenia Ministra Od
budowy z dnia 25 m arca 1948 r. o ustaleniu s tatutu organi 
zacyjnego Warszawsk iej Dyrekcji Odbudowy (Monitor Pol
ski z dnia 6 kwietnia 1948 r . Nr. 35, poz. 146), w § 10 
ust. 2. 

zamiast "w § 4 pkt. bl i g)" powinno być "w § 4 pkt. a ). 
b) i g)" 

MINISTER ODBUDOWY w/ z JuliusZ ZakowlJd 



N~_r _5_7 ____________________ "MONITOR POLSKI" - dnia 24 czerwca 1948 r. 

SPROSTOW ANIE 
W ogłoszonym w Nr 53 "Monitora Polskiego" pod poz. 302 wykazie przedsiębiorstw, stanowiącym załącznik do 

or zeczenia Nr l Min istra Skarbu z dnia 14 maja 1948 r. wskutek ścieśnienia druku i przesunięcia się wierszy w ru
b ryce określającej prze dmiet przedsiębiorstw powstało zniekształcenie treści wykazu. 

Wykaz ten powinien brzmieć następująco: 
Załącznik do erzecze nia Nr l ' Ministra Skarbu z dnia 14 maja 1948 r . 

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW: 

p. \ L. p . '-I Na zwa przedsiębiorstwa (firma) I 
L. I w ykazu i m iej sce położenia (siedziba) 

Przednliot przedsiębierstwa Uwagi 

l 4 I Sp. Akc. dla destyla cj i win "Stock" Biała Krakowska, Destylarnia oraz fabryka wódek 
t I woj. krakowsk ie gatunkowych 

--· --~--~~~~~~~~~~--~~~--~~~~~~----·f~~~=_~------------~--~--------I 
2 , 5 Chełms'k a Rektyfikacja i Fabryka Wódek A. Dauman, Rektyfikacja ,.pirytusu, gorzelnia 

Chełm , ul. Ke le jow a 27, woj . lubelskie przemysłowa i fabryka wódek 
gatunkowych 

B-cia Igna cy i Ludwik Dauman, Zyrardów, ul. M;:i-=cki;:::· e-:-I-R;::;-::-e-;-:kt~yf=i-;-k-a-c.,..ja-s-p--;i:-r-yt-;-usu-, -,-g-o-r-z-eTlru"""·:-a-ł-----ł --
3 ; 6 

I wicza 3, woj . Warszawskie przemysłowa i fabryka wódek 

4 7 Belgijska Sp. Akc. "Zakłady Przemysłowe COl'yszew", Rektyfikacja sPirytusu- - i- g--O- r-z-e-=-I-- I------I 
Sochaczew , '..\1. 15 s ierpnia Nr 106, woj. warszawskie nia przemysłowa 

,,_o ---_.-
5 8 Rek ty fik acja sp irytusu .,B-cia Szpilfogel i Waldman" Rektyfikacja spirytusu 

w Ke n in ie, wej. poznańskie 

'6- --g--rŻakładYchemiczne "I-Z-u-tn- e-'-' -S-.- A- .,- K--u-t-n-o-, wo'j-:-LódżkT -;R::;-e~k-:t-y-;;fl-;-;·k-a-c7ja-s-p-:i,-ry-t:-u-s-u-----·I------ł 

7 ' j--12 --eS). Akc. ala Przemysłu Spirytusowege i Chemicznego -Rektyfikacja spirytusu i gorzel-
..i I I w Łańcucie , woj. rzeszowskie nia przemysłowa 

,-S-' 13 Rektyfikacja spadk. Modelskiego w Sieradzu, ul . Legio- Rek-ty{lkaCja--SPir-y-tu-su------I-----·-ł 
nów, woj. łódzk ie 

• 9 17 Ostrewieckie Zakłady PrzemysłQwe Ostrowiec S-to Krzy- Rektyfikacja spirytusu, gorzelnia 
ski, woj . kie leckie przemysłowa i fabryka wódek 

\0 - - 2-7- ' - --S-i-e-ra-d-z-ki:-'-e-Z-a-kł-a-Cd-y-p-r-z-e-m-y-sł""""o-w-e-,"",P=-r-z-e-mg-::o=-r:::" ;-' -;S::;-,---;A;-.--;:S:;-'i-=-e--+":;Go~r-z-e";'ln-l:-' a-p-r-z-e-m-y-s..."ło....:W=-a~~~:..::.:..--~------1 
l radz, ul . Starowarcka l, woj . łódzkie 

34 "Arkadia" Kraków, ul . Rze:iź~nJ;;' c:;-.;z;;;a~3'---------I·,-:F;;;::-ab;:::r::y::;k;:-a:-::w::e<:· dJ.e:;-k~g:.-a=-t;:::u::-:n=-k;-o::-:wy--::-,-C;-h--!------I 
-·-E--=-=----::-:--------:=--;----=~-:---:=-:-:~__;___::__-;-:-_'_;_-I - --_ . - .---- --+----.,.-1 

5,4 Uprzywilejowana Krajowa Fabryka Likierów Roselisów Fabryka wódek gatunkowych 
i Rumu Alfreda Peteckiego, Łańcut, woj . rzeszowskie 

Publikacie urzędowe 
KOMUNIKAT 

Komunikat o wprowadzeniu w obieg biletu Narodowego 
Sanku Polskiego wartości 20 Zł. II , emisji z datą 15 maja 

1946 r. 
Narodowy Bank P olsk i kemunikuje, że na podstawie art. 

14 i 16 dek retu z dnia 15 stycznia 1945 r . e Narodewym Ban
ku Polskim (Dz. U . R. P . Nr. 4, poz. 14) w prowadza z dniem 
t lipca 1948 r . de obiegu : 

b i l e t b ank ow y warte ś c i 
20 złotych II emisji 

l. datą 15 ma ja 1946 r . 
Do w ykonania biletu użyte papieru gladzenego - bia łego 

7. odcien iem jasno-krem ow ym .. zaepa trzonego w b ieżący 'znak 
wed ny. przedstawiaj ący j aśniej sze i ciemniej sze element.y 
stylizowanej li tery "W" . 

Wymiar ca łości biletu w ynosi 158 X 84 mm, wymiar zaś 
samego rysunku w ynesi 106 X 72 mm. Szerokość margine
>su z: lewej strony· w ynosi 46 mm. 

S t rona przednia. 
Po' środku biletu na fieletewo-różowym tle ~ia t k i giloszo

wej umieszczono teks t: 

P rezes 
(-) 

Narodewy Bank P olski 
20 

Dwadzieścia 

złotych 

Warszawa , 15 ma ja 1946 roku 

Skarbnik 
(-) 

Naczelny Dyrekter 
(-) 

Po q okach tekstu z prawej i lewej strony b iletu na tle 
ciemno-zielenej siatk i giloszowej umieszczono duże rezety 
giloszewe z oznaczeniem w średku warteści ,,20". W środku 
~órnej części biletu znajduje się rezeta z godłem Państwa. 
N dolnej części biletu występuje prostokąt z oznaczeniem 
serii i num eru. 

Na szerekim marginesie u dołu widać owalną , zieloną 're': 
zetę giloszewą z liczbą ,,20". 

D.ruk kentur u strony przedniej i odwrotnej wy.konano w 
kolorze zielonym, przechodzącym ku środkowi w keler brą
zewy i różowe-fioletowy. 

Oznaczenie serii i numeru w ykonane w kolorze karmino
wo-czerwonym. 

Strona odwrotna. 
Środek r ysunku biletu w stylizewanym obramowaniu 

pr zedstaw ia w idoczek lotniska z dużym samelo~3m na prZf'
d zie. 

W górnej części biletu u;nieszczone tekst: 
Dwadzieścia 

złotych 

u dołu zaś tekst klauzuli prawnej : . 
Bilety Naredowego Banku 

Polsk iege są prawnym 
środkiem płatniczym 

Z prawege i lew ego beku umieszczono rysunek metoru sa
me lotowego. Regi biletu wypełniają rozety giloszewe z licz
bą ,,20". K-10402 

Obwieszczenia władz 
·i i nSłyłucii publicznych 

UCHWALA 
Pre:r.ydium Dolnośląskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej 

we Wrocławiu z dnia 3 stycznia 1948 roku. 
Prezydium Delneśląskiej Wojewódzkiej Rady Narodewej 

:~l~ogłośnie zatwierdziło statu t Związku Międzykomunalne-

go pod nazwą "Zakłady Użyteczności Publicznej w Dzierżo
niowie:', zgodnie z wnioskiem Wydziału Wejewódzkiego we 
Wrecławiu: 

STATUT 

Związku międzykomunalnego pod nazwą "Międzykomunalne 
Zakłady Użyteczności Publicznej w Dzierżoniowie". 

A. Nazwa, członkowie, zadania, okres trwania, oznaczenie 
udziałów i siedziby. 

5 l. 
Statutem niniejszym rządzi się związek międzykemunalny . 

pod nazwą "Międzykomunalne Zakłady Użyteczności Pub
licznej w Dzierżeniowie" przez następujących swych człon
ków: 

1) miasto Dzierżoniów i 
2) Pewiatowy Związek Samorządewy w Dzierżoniewie . 

Związek międzykemunalny rządzący się sta tutem niniej-
szym eznaczeny jest w dalszej ~.mowie tego statutu skrótem 
"Związek". 

5 2. 

Związek , jake zorganizowany na zasadach rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22.III. 1928 r . o związ
kach międzykomunalnych (Dz, U. R. P. Nr, 39, poz. 386) po
siad.a sameistną osebowość prawną. 

Zw iązek posiada prawo sameistnego zawiadywania swymi 
sprawami, meże nabywać prawa i zaciągać zobowiązania 

eraz pozywać i być pozywanym, pozatym mate uprawnienia 
i ebowi ązki, jakie dla związków powyższego rodzaju wyni
k ają z wymienionege estatnio rezporządzen ia ' Prezydenta 
Rzeczypospolitej oraz innych przepisów prawnych. 

5 3. 

Celem związku jest zaopatrywanie w energię elektryczną , 
wodę do picia i innege użytku, nabywanie i rozbudowa po
trzebnych do tege celu zakładów, oraz prewadzenie publicz
nej łaźni i kanalizacji miejskiej. 

W zakresie POwyższych zadań Związek jest osobą prawną . 
Zorganizowanie związku dla przeprowadzenia powyższych 

zadań nastąpiło na czas nieograniczony. 

5 4. 

Poszczególni członkowie uczestniczą Vf. Związku udziałami 
w następującej wysokości: 

. gmina miejska Dzierżoniów 35 udziałami, 

Powiatewy Związek Samorządowy w Dzierżoniowie l-nym 
udziałem . 

Członkom zalicza się na ich udział kapitał zakładowy wnie
sieny na uruchomienie przejętej przez Związek byłej Spółk i 

z ogr. odp. pod nazwą "Zakłady Miejskie w Dzierżoniowie" . 

stanowiącej własność wymienionYCh samolządów, a to: 
gminie miejskiej Dzierżoniów 350.000 zł. 

Pow. Związkowi Samorządowemu w Dzierżoniowie 10.000 zł ., 
oraz stosunkowy udział w wartości istniejąCYCh urządzeń 

i majątku wspomnianych wyżej Zakładów ' w/g bilansu spo
rządzonego na dzień przyjęcia przedsiębiorstwa przez Zwią
zek. Wniesiene udziały wchodzą w skład majątku Związku 
i przechodzą do jego rozporządzenia. 

S 5. 

Siedzibą Związku jest miasto Dzierżoniów , 

B. Organa ustrojowe Związku. 

f S. 

Dla przeprowadzenia swych zadań Związek posiada na
si ępujące organa ustrojowe : 

a) Radę Związku , która jest or ganem stanow iącym i ken
trolującym, 

b) Zarząd Związku , który jest e rganem aclministra'cyjn ym 
i wykonawczym, 

Sir. 5 

c) Komisję Rewizyjną, która z ramienia Rady jest orga
nem kontrolującym Zarząd Zwią7.Jw . 

a) Rada Zwi~ku. 

§ ,. 

Rada Związku jest ciałem kole gialnym. 
Poszczególni członkewie Związku posiadają w · Radzie 

Związku : 

gmina miejska Dzierżeniów 5-ciu przedstawicie:ti, 
Powiatewy Związek Samerządowy w Dzierżoniowie 2-ch 

przedstawicieli. 
Po jednym z nich .z urzędu jest Burmistrz m . Dzierżonio

wa i Przewodniczący Wydziału Powiatowego w Dzieri:o-. 
niowie. 

Dalszych przedstawicieli z podanej w ust. l-szym Iie2lby 
przedstawicieli poszczególnych członków Związku wybierająi 

Miejska Rada Narodewa m . Dzieil"żoniowa. 
Pewiatowa Rada Naredowa w Dzierżoniowie. 

I W m iejsce ubyłych przedstawicieli członków Zwłązku 

wchodzą zastępcy. Przedstawiciela wchodzącego z urzędu 
w skład Rady Związku zastępuje jego urzędowy zastępca, 
zastępców zaś irulych przedst.awicieli wy1biera:ją określotM 

w ust. 2-gim Rady Narodowe. 
Wyboru niewchodzących z urzędu w skład Rady Związku 

przedstaw icieli i ich zastępców dokonają wskazane wyżej 
kolegialne ergana członków, przy obecności conajmniej '.i/s 
lic2)by ich ustawowego składu w głosowan~u tajnym, kartka
mi spośród lub z poza swego gron.a. 

Wyboru każdego takiego przedstawiciela Ci następnie jego 
zastępcy) dekenywa wyżej wskazany organ członka osobnym 
aktem wyborczym. Wybranym zostaje kandydat, który 
otrzymał liczbę głosów większą, niż połowa liczby głosów 
ebecnych. Poza tym sposób przeprowadzenia wyboru określa 
odneśny regulamin wyborczy człenka Związku. 
Ustępujący przedstawiciele i ich zastępcy mogą być po

nownie wybrani. 

Pracownicy Związku nie mogą być członkami Rady 
Związku. 

Osoba będąca przedstawicielem jednego z członków Związ
ku nie może być równocześnie przedstawicielem imlego 
członka. 

f8. 
Okres Urzędowania Rady Związku wynosi trzy lata. Przy 

zmianie składu erganów u poszczególnych członków ua.est
niczących w Związku, wybrani przez te ergana członkowie 
Rady Związku zat~zymują swój mandat nadal aż do upływu 
okresu urzędowania w Związku, o ile osobną uchwałą OOoa- ' 
wienego w sw ym składzie organu, który ich wybrał, nie 
będą odwełani. W ostatnim wypadku nowowybrani człon
kowie otrzymują mandat tylko na pozostały czas oki1"esu 
urzędewania Rady Związku. . 

Poza wypadkiem zmiany składu , e czym mowa w ustępie 
peprzednim, organ kelegialny kerporacji, który wybrał 

przedstaWiciela, n iewchodzącego z urzędu w skład Rady 
Związku, może go każdocześnie odwołać większością conaj 
roni,e j 3/ 4 głosów obecnych, ' przy obecności oonajmniej 
2/ 3 swego u stawowego składu i wybrać w sposób w § 7 
określony w jego miej sce innege przedstawiciela. Postano
w ienie ust . 2-ge zdanie drugie nin. paragrafu ma w tym 
w ypadku odpowiednie zastosewanie . 
Człenkowie Rady Związku, ustępujący skutkiem upływu 

okresu urzędowania w Radzie Związku, powinni pełnić swe 
obowiązki aż de czasu ukonstytuowania się Rady Związku 

w newym składzie. 

I l. 

Rada Związku stanowi o wszystkich sprawach Związku, 

iOl1ym jego organom ustrejowym wyraźnie niezastrzeżo

nych i nieprzekazanych. Welę swą wyraża Rada Związku 
w formie uchwał. Uchwałem Rady Związku zastrzega się 

przedewszystkim : 
a) ustanewienie regulaminów cZYOl1ości własnych, czyn

ności Zarządu Zwiążku, Ke misji Rewizyjnej i wogóle 
Komisy j Ra dy Związku , 

b) wybór i odwełanie Zarządu Związku, Kemisji Rewizyj
nej i wogóle Kom isyj Rady Związku, 

c) nabywan ie nieruchomości eraz budowę realneści, 

d) zbywanie i ebciążanie majątku Związku, przyjmewa· 
n ie na jege rzecz dar owizn i zapisów, oraz obejmowa
n ie zarządu fundacyj , 

ej zakładanie, przekształcanie lub zwijanie zakładów, 

przedsiębiorstw era z urządzeń Związku, wydzierżawia

nie lub wynajmewanie przedmiotów majątkowych 

Związku, obniżanie czynszu dzierżawy lub najmu w 
części lub w całości , orzekanie o sposobie lokowania 
kapitałów, 

f) przyzwalanie na rozpoczęcie sporów prawnych i od
stąpienie od nich , tudzież zatwierdzanie ugód w tych 
spor ach prawnych, ustanawianie w razie potrzeby za
stępców prawnych Związku, 

:> postanawianie o wnieskach, jakie imieniem Związku 
mają być przedkładane człenkom władzy nadwrczej 
Związku , 

h) ustalanie zasad ce do sposobu zarządzania i użytkowa
n ia majątku Związku oraz co do administracji jego 
urządzeń (us talanie ogólnych zasad rozdziału energii 
elektrycznej, wody, przeprowadzania sieci kanalizacyj
nej, ustalanie i zmiana opłat za dostarczanie energii 
elek tryczne j, wody, kerzystanie z łaźni i sieci kanaliza
cyjnej), 

i) ustalanie pre lim inar zy budżetowych Związku oraz 
przyzwalanie na wydatki preliminarzem nieprzewi
dzian·e, 

j) przyjmowan ie de wiademości sprawozdań Zarządu . 

Kemisji Rewizyjnej i innych Kemisji Rady Związku. 

rocznych zamknięć rachunkowych b ilansów Zwi~u, 

.. 

./ 
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k) stanowienie o użyciu rozporządzalnych funduszów 
Związku w granicach ustawowych, o rozdziale zysków, 
powstałych z obrotów Zwiilzku, 

1) udzielanie Zarządowi upoważnień do podpisywania do
kumentów, mocO\ których Związek zaciąga wQbec osób 
trzecichzobowiO\z.ania, udzielanie pełnomocnictw, upo·
ważniajO\cych do zaciO\gania takich zobowiO\zań i do 
działania imieniem Związku, 

ł) ustanąwianie WYnagrodzenia stale zatrudnionych człon
ków ZarzO\du Związk,u oraz ewent. przyznawanie re
muneracyj dla członków Zarządu i innych komisyj, 

m) wydawanie opinij i występowanie na wniosek Zarządu 
do władz, w sprawach ZwiO\zku, 

n) wystąpienie do stanowiących organów członków ZwiiłZ
ku z wnioskiem o ewentualną likwidację Związku, 

o) ustalanie projektów zmian statutowych, 

p) określanie w granicach nino statutu przypadków i l'OZ
miarów, kiedy Zarząd Związku upoważniony jest wy

konać za Radę Związku prawo stanowienia w spra
wach zwiO\zkowych, 

' r) stanowienie w granicach ustalonych nin. statutem 
o wnioskach w sprawie zaciąiania pożyczek, 

&) ustalanie ewentualnych doplat na rozbudowę i rozsze
rzenie przedsiębiorstw <S 31 nino statutu), 

t) ustalanie przepisów służbowych ~pragmatyki służbowej) 
dla pracowników ZwiO\zku, przepisów dyscyplinarnych 
oraz statutów emerytalnych. 

5 10. 

Radzie Związku przey,odniczy wybrany spośród jej grona 
większością pełnego jej składu, na okres jej kadencji prze
wodniczący, lub idy tenże nie może pełnić swych obowiąz
ków, w ten' sam sposób wybrany jego zastępca. Posiedzenie 
Rady zwołuje Przewodniczący, a w razie przeszkody jego 
zastępca. Zwyczajne posiedzenie Rady powinno być zwoła
n. conajmniej 4 razy na rok. Posiedzenie nadzwyczajne 
winno być zwołane w ciągu 7 dni na żądanie Zarządu, Ko
misji Rewizyjnej lub władzy nadzorcz~j wzgl. jednej trze
ciej ogólnej liczby członków Rady. 

O zwołaniu posiedzenia powinni być członkowie Rady 
Związku zawiadomieni pisemnie z podaniem porządku obrad , 
ustalonego przez przewodniczącego w porozumieniu z Za
rządem Związku conajmniej na 7 dni przed dniem rozpo
częcia obrad. Ustne zapowiedzenie posiedzenia powinno 
być potwierdzone protokólarnie. Prze~iczący Rady 
otwiera i zamyka pOSiedzenie Rady oraz kieruje jej obra
dami. 

• § 11. 

Każdy przedstawiciel w Radzie Związku. bez wzgl~du na 
charakter prawny i ' wysokość udziału reprezentowanego 
przezeń członka Związku, posiada tylko jeden głos sta
nowczy. 
Zarząd Związku b!erze 'Jdział w posiedzeniach Rady z gło

sem doradczym. 

S 12. 

Członkowie Rady Związku obowiązani so\ uczęszczać na 
posiedzenia Rady Związku. 
Członek, który bez uSl'rawiedliwieni,a opuścił 3 kolejne, 

lub choćby pięć nie kolejnych posiedzeń Rady Związku, wi
nien być pozbawiony mandatu z mocy uchwały organu sta
nowiącego członka Związku na wniosek Rady Związku. Od 
tej uchwały nie Służy zainteresowanym prawo odwołania. 

Rada Związku może zawiesić w czynnościach członka w 
tych wypadkach, w których zawieszeniu ulega członek orga
nu związku komunalnego, którego przedstawicielem jest da
ny członek Rady. O uchwale zawieszającej w czynnościach 
członka Rady należy niezwłocznie zawiadomić Związek ko
munalny, którego dany członek jest przedstawicielem. Zwią
zek ten decyduje ostatecznie o odwołaniu danego członka 
jako swego przedstawiciela w Radzie Związku. Członkowie 

Rady Związku sprawują swe czynności bezplatnie, mogą 
jednak otrzymać zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie za 
obecność na posiedzeniach z funduszu ~wiązku, podług za
sad ustalonych uchwałą Rady Związku. 

§ 13. 

Rad3 Związku zdolna jest do powzięcia uchwał oraz do 
dokonania wyborów, jeżeli na pOSiedzeniu jest obecna wię
cej niż . połowa ogólnej liczby członków Rady. 

Kwalifikowana większość 2/3 ogólnej liczby członków Ra
dy jest wymagana dla powzięcia uchwał w następujących 
sprawach: 

a) zbYCia nieruchomości, lub zaciągnięcia kredytu na 
okres dłuższy niż 6 mieSięcy, 

. b) zakładania, przekształcenia lub zwijania zakładów, 

przedsiębiorstw, oraz urządzeń Związku , wydzierża

wiania, lub wynajmowania przedmiotów majątkowych 
Związku, obniżania czynszu dzierżawy lub najmu w 
części lub w całości, orzekania o sposobie lokowania 
kapitałów, • 

c) wyboru Zarządu , Komisji Rewizyjnej i innych Komi
syj Rady, 

d) przyznawania remuneracji członkom Zarządu Związku , 

e) ustalania regulaminów preliminarzy budżetowych 

Związku, 

f) określania przypadków i warunków, kiedy Zarząd 

Związku upoważniony jest wykonać za Radę Związku 
prawo stanowienia w sprawach zwiąZkowych , 

g) uchwalania projektów zmian statutowych, 
h) uStalania ewent. dopłat członków. 
O ile jednak na 2M ch kolejno zwołanych posiedzeniach nie 

stawi się wymagana ilość członków Rady, wówczas prze
wodnic~cy Rady może zarządzić zwołanie trzeciego posie
dzenia z tym samym porządkiem obrad z tym, że posied7e
nie to jest ważne bez względu na ilość obecnych członków , 

§ 14. 
Uchwały Rady , Związku , poza wypadkami wyszczególniO

nymi w § 13 ust. 2, wymagającymi kwalifikowanejwiększo
śc i 2/3 głosów obecnych, - zapadają większością głosów 

członków, biorących udział w głosowaniu. ' W razie równo
ści głosów wniosek upada , w razie równoscl głosów przy 
wyborach rozstrzyga los, wyciągnięty przez przewodniczące
go. Głosowanie jest jawne. Na żądanie conajmniej dwóch 
członków obecnych musi być zarządzone glosowanie imien
ne lub tajne. Przy ., wyborach oraz sprawach personalnych 
glosowanie jest tajne. 

\i 15. 
Członek Rady Związku winien wstrzymać się od gło$owa

nia we wszystkich sprawach, w których jest olJoblście zain
teresowany. 
Członkowie Zarządu Związku są obowiązani uczestniczyć 

w posiedzeniach Rady Związku z głosem doradczym poza 
kOlejnoscią mówców. 

Prp.cownicy Związku mogą być powołani na posiedz~nia 

Rady Związku . celem udzielenia potrzebnych ~yjaśl1ień, 

względnie referowan ia spraw, 
§ 16 

IJ 
Rada Związku m'cże dla poszczególnych spraw wybrać l~ 

swego grona komisje:. 
Na posiedzen iach tych lwmisyj przewodniczy przewodni

czący Rady, w,zgl. jego zastępca , a lbo też. gdy wymienieni 
zrzekną się przewodnictwa . komisja wybiera przewodniczą

cego ze swego grona. 
§ 17. 

Z każdego posiedzenia Rady Związku spisuje si~ prótokół. 

Do protokółu wpisuje się nazwiska obecnych na posiedze
niu: prze,vodniczącego. piszącego protokól , członków Rady i 
Zarządu Związku , pracowników Związku , porządek dzienn3', 
zgłoszone wnioski i powzięte uchwały w dosłownym brzmie
niu z podaniem liczby głosów ,.za" i .,przeciw" oraz wstrzy
mujących się od głosowania . a przy wyborach liczbę głosów 
oddanych na poszczególnych kandydatów. wreszcie nazwi
ska członków Rady. którzy nie usprawiedliwili swego nie-
przybycia na posiedzenie. . 
Protokół , który się sporządza w toku posiedzenia. powi

nien być najpóźniej na następnym posiedzeniu Rady Zwi<!!z
ku odczytany i przyjęty oraz podpisany przez przewodniczą
cego, przez piszącego protokół oraz jednego członka Rady. 

b. Inne organa lIstrojowe. 
§ 18. 

Zarząd Związku stanowi kolegium złożone z Prezę~a 
Związku , wybieranego na okres kadencji Rady Związku 

przez Radę większością dwóch trzecich głosów przy obecne>
ści conajmniej dwóch trzecich członków Rady i z dwóch 
członków wybieranych na ten sam okres czasu , przy obec
ności conajmniej dwóch trzecich członków Rady. 

Przy wyborze tych ostatnich członków Zarządu głosuje się 
na każdego członka osobno, poczynając ód głosowania na 
wiceprezesa Związku, wYbór następuje większością dwóch 
trzecich głosów obecnych. 

Do Zarządu wybrany być mo_że każdy obywatel pOlski, po~ 
Siadający prawo wybieralności " do rad , gmin wiejskich , lub 
miejskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

Rada Związku może każdego wybranego członka Zarządu 
Związku nawet przed upływem jego okresu urz~dowania 
odwołać większością dwóch trzecich głosów przy obecności 
dw6ch trzecich liczby członków. 

Zwolnionemu jednak członkowi Zarządu przySługuje pr"l
wo do odszkodowania pieniężnego w wysokości 3-miesięcz

nego ostatnio pobieranego wynagrodzenia oraz odprawy w 
wysokości jednomiesięcznego ostatnio pobieranego wynagro
dzenia za każdy rok pracy na stanowisku członka Zarządu. 

W miejsce odwołanego i na resztę jego okresu urzędowa
nia wchodzi nowowybrany przez Radę Związku członek Za
rządu. 

§ 19. 
Do zakresu działania Zarządu ZWiąZku należy przed~ 

wszystkim: 
a) za'rządzanie majątkiem, sprawami Związku wedhtg za. 

sad statutu niniejszego i przepis6w ustanowionych 
przez Radę Związku, 

b) prowadzenie adllłinistracji Związku oraz jego zakła

dów, urządzeń i przedsiębiorstw, wzgl. nadzór nad ad
ministrilcją tych jego osobnych zakładów, przedsię

biorstw I urządzeń, które mają swój własny zarząd. 
c) składanie Radzie Związku rocznych sprawozdall z ad

ministracji i stanu majątku , zakładów, przedSiębiorstw 
i urządzeń Związku, 

d) sporządzanie preliminarza przychodów i rozchodów 
Związku, przedstawianie Radzie Związku rocznych 
zamknięć rachunkowych Związku . 

e) asygnowanie dochodów i wydatków Związku oraz wy
'miar i ściąganie świadczeń na rzecz Związku. 

f) nadzór zwierzchni nad pracownikami Zwiazku oraz 
nad prowadzeniem rachunkowości . kasowości 
?:wiązku , 

g) ustalanie rodzaju i ilości stanowisk służbowych w ad
ministracji oraz wysokOŚCi przywiązanych do nich upo
sażeń i przyjmowanie i zwalnianie pracowników. 

h) wdawanie się w spory na podstawie upoważnienia Ra
dy Związku , a w przypadkach nagłych bez speCjalnego 
upoważnienia. za następnym jednak powiadomienitłl1 

Rady na jej najbliższym posiedzeniu, oraz W ra7- l e po
trzeby ustanowienie zastępców prawnych do tych spo
rów, 

i) podejmowanie uchwał w sprawach Związku z upOważ
n ienia Rady Związku w przypadkach i warunkach o
kreślonych wewnętrznym regulaminem czynności 

Związku, 

;) przygotowan ie wniosków na posiedzenia Rady Zwiaz
ku, oraz wykonanie jej uchwał. 

k) udzielanie kierownikom poszczególnych działów admi 
nlstracjl Zwi!\zku, jego zakładów, przedsiębiorstw i u
rządzeń prawa zastępowania Związ!{U na zewnątrz \v 
ich zakresie działania oraz upoważnień do podpisywa
nia w tym zakresie dokumentów, mocą których Zwią
zek zaciąga zobowiązania wobec osób trzecich, 

l) załatwianie wszelkich innych czynnoscl regulaminp.ffi 
czynności Zarządowi Związku powierzonych. 

§ 20. 

Nie można być równocześnie członkiem Rady i Zarządu 
~wiąz\tu. Członkowie Zarządu Związku obowiązani są brać 
udział w posiedzeniach Rady Związku. 
Członkowie Rady i Zarządu nie mogą wchodzić w stosu

nek dostawcy, dzierżawcy lub osobistego dłużnika do Związ~ 
ku , bez specjalnej uchwały Rady Związku. 

§ 21. 

Prawa i obowiązki, tudzież odpowIedzialność służboWii 

człOll,k6w Zarządu Związku określają przepisy uchwalone 
przez Radę Związku . 

Do członków, sposobu obradowania , wnoszenia uchwał 
odbywa,nia posiedzeń kolegium Zarządu Związku, stosuje si ę 

odpowiednie postanowienia § 8 ust. 4, § 10 ust. 4, § 12 ust. 
1-3, zdanie pierwsze, § 13 ust. 1, § 14 ust. l , 2, 4, 5, § 15 
ust. I , § 16 i § 17 nin. statutu z tym, że o utracie urzędu 

członka Zarządu stanowi Rada Związku. Prezes Związkv 

Jest przewodniczącym i przełożonym Z,arządu . 

§ 22. 

Związek reprezentuje na 'zewnątrz prezes Związku 

Uczestniczy on na pOSiedzeniach wszystkich wieloosobowych 
organów zwią1lkU. W Organach powołanych do wykonania 
kontroli nad 'Zarządem, a w szczeg61ności w Radzie Związku 
nie służy mu głos stanowczy. 

Prezes Związku prowadZi w Imieniu Związku korespon· 
dencję i podpisuje zań pisma, dokumenty i ogłoszenia . 

Jest on również naczelnym zwierzchnikiem służbOWYI), . 

wszystkich pracownik6w Związku. 

Do ważności ' dokumentu, mocą którego Związek zaciąga 

zobowiązania wobec osób trzecich, potrzeba obok podpisu 
Prezesa także współpodpisu jednego z członków Zarządu 

Prezes ma prawo i obowiązek wstrzymać wykonanie uchwa
ły , względnie zarządzenie organu Związku, jeżeli uważa , Ż(> 
lich wała względnie zarżądzenie takie wykracza poza kom 
petencję odnośnego organu lub sprzeciwia się obowiązuj ą
cym przepisom. Wstrzymanie jednak nie może dotyc7.Yc 
uchwał i zarządżell, odnoszących się do wykonywania pr aw,! 
kontroli nad działalnością Zarządu . 

Od zarządzeń Prezesa służy odwołanie według przepisów 
wskazanych w § 63 nin. statutu. 

Jeżeli Prezes nie może pełnić obowiązków, wszys tkie jego 
czynnOŚCi wykopywa wiceprezes Związku, jako jego za· 
st~pca. 

S 23. 

R.ada ZWlątku sprawuje kontrolę nad Zarządem ZWl ązkl l 

za pośrednictwem Komisji ReWizyjnej . 
.. Komisja Rewizyjna jest organem kolegialn ym i składa s i ę 

ż trtech członków, których na okres swej kadencji wybiera 
z prawem oclwołii.11 i a Ra,da Związku. ' 

'W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członko · 

wie Zarządu Związku . ani też pt"acownicy Zwi ązku, nato
miast mogą być do tej KomiSj i powołane osoby n icwchodz9-
ce w skład organów lub personelu pracowników Związk l!, 

spośród l\lb z poza grona Rady Związku , zwłaszcza rzeczn ·· 
znawcy, ił to. bądź z głosem stanowczym, jako jej czJonlw 
wie lub też z' głosem doradczym jako jej doradcy. 

Przepisy § 12 ust. 3, 4 hin . statutu odpowiednio obowi a 
zują również w stosunku do członl,ów K omisji RewizyjM i , 
Przewodniczącym Komi sji Rewizyjnej i jego zastępcą ,,; 1 

OSOby wybrąne na to stanowisko pl-zez Radę Związku przy 
wyborźe Komisji. 
Uchwa.ły Komisji l3-ewizyjnej zapadają większością głosów 

pełnej liczby jej członków. 
Do ważności uchwał niezbędna jest obecność conajl1}J1ie i 

dwóch jej członków. Uchwały te powinny być protOkóło

wane. Protokół poopisuje przewodniczący i jeden z człon 

ków Komisji Rewizyjnej . Pozatym do członków Komi si ' 
Rewizyjnej, do obrad i posiedzeń tej Komisji mają odpo
wiednie zastosowanie przepisy § 8 ust . 4, § 10, ust. 3. ~ 

§ 12 ust. l, 2. oraz trzy zdania pierwsze i ust. 4, § i4 , ust. 4, 

~ 15 i ust. l § 17 nin. statutu. 

§ 24 . 

Obowią~kiern Komisji Rewi zyjliej jest badanie rocZnego 
sprawozdania z działalności Zwi ązku, bilansu mają tku 

Związku i zamknięcia rachunków Związku złożonego Radzif! 
Związku, a nadto sptawdzanic stanu l,as Związku przy
najmni~j raz na kwartał. 

Komisja Rewizyjna uprawniona jest przeprowadzać n ie 
spodziewane rewizje kas Związku oraz wszelkich jego zakl,,
dów, przedsiębiorstw i urządzeń . 

Tok i sposób dokonywania rewizji określ a osobny regul a
min czynrtóści, uchwalony przez Radę Związku . 

W celu wylwnania powyższych czynności wolno Komi sji 
Rewizyjnej żądać od Zarządu Związku , jego zakładów. 

i'>rzedsiębior!ltw urządzeń wszelkich potrzebnych wy
jaśnień, aktó'w, ksiąg kasowych, zapi sków i dowodów oraz 
zwiedzać i badać ''Ikłady, przedsiębiol'stwa, tudzież wszel
kie urządzenia Związku. 

Ze swych czynności składa Komisja Rewizyjna sprawozda
nie Radzie Związku, przesyłając jednocześnie odpisy 7, :" 

rZildowi Związku. 
c. rnae przepisy ustrojowe. 

§ 25. 
Każdy ezłónek ma prawo: 
ą) brać udział przez swych przedstawicieli w obradach 

i g'łosowaniach na Radzie Zwi.zku, 
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b) przedstawiać na Radzie Związku swe ,~ąąan:ia w za· 
kresie zadąń Związku i składać wnio,ski pop obrady, 

e) korzystać z przedsi ębiors tw, zakładów i urządzeń 

Związku n a warunkach odnośnymi regulaminam ; 
określouych, 

d) odwoływać się do właściwych organów Związku o de· 
cyzje i zarządzenia w sprawach swego 'stosunku dl' 
Związku, 

§ 26. 
Każdy członek ma obowiązek : 

a) nie przeciwstawiać się na sw ym oQszarze prz~pr.owa· 
dzeniu prawnie wydanych zarządzeń Z\yiązku i niE' 
działać na szkodę Związku , 

b) użyczać na swym obszarze organom Związku pomo· 
cy swych organów do pr7.eprowadzania ządal) Zwj<izku 

c) uiścić ewent. dopłaty do wniesionych udziałów, okre
ślone w § 31 nin. statutu, 

d) zezwalać na obecność delegatów Związku na posiedze· 
niach swych organów w sprawach dot.yczących zadaJ' 
Związku , 

e) stosować s i ę do statutu Związku, przy j ętych prze? 
Związek regulaminów, oraz prawnie powziętych posta· 
nowień i zarządzeń właściwych organ('iw Związku, 

f) zapewnić Związkowi za wynagrodzeniem, na warun· 
kach dotychczasowych, prawa wyłącznego używani", 

publicznych ulic, placów, mostów itp. w swych obec
nych i przyszłych granicach dla celów przedłużenia lu!:> 
przeróbki instalacyj i rozdziału energii elektrycznej 
rozprowadzania wody drogą nadziemnych .lub podziem
nych urządzel1 i przeróbek urządzel1 kanalizacyjnych. 

§ 27. 
Pracownicy ni e mogą być członkami Komisj i Rewizyjnej 

ani innych organów Związku. powołanych do kontroli nad 
Zarządem. Nie mogą oni wchodzić w stosunek dostawcy. 
dzierżawcy lub osobis tego dłużnika do Związku. 

§ 28. 
Ogłoszeni a Związku wywieszane będą na \yidok publicz

ny w lokalu urzędowym Związku, jako też w lokalu urzę-

dowym kazdego z członków Związku. . 
Niezależn ie od tego obowiązany jest Związ~k ' dokonywać 

;:woich ogłoszeń w Wojewódzkim Dzienniku . VrzęctoWym. 

II. Majątek i gospodarka Związku. 
§ 29. 

:\rl a .i ątek Związku jest odrębny od ma.iątku członków po
winien być odrębnie administrowany. 

Fundusze Związku nie mogą być łączone. ,' .;/; · ·.tllonduszam'. 
członków, a rachunkowość Związku winna · . :py.ć odrębnie 

prowadzona . Biurowość Związku prowadzi ZW;iąj';'ek. 

§ 30. 
Dochód z mają tku , mającego !trwale Służyć ęęlowi Zwiąl':

ku, powinien być przede wszystkim uzyty na · utrzymanie, 
zabezpieczenie. zarząd i poprawę majątku . 

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami rozdziela się między 

członków Związku w stosunku ' do wysokości.':~c;h udziałów. 

§ 31. 
Na pokrycie wydatków Związku słuzą przede . wszystkim 

dochody z majątku przedsiębiorstw,zakładó.'o/iur~~ń_ 
Związku, dotacje, darowizny i zapilly,względnie dochody 
z nich, wpływy jednorazowe ze sprzedaży luj;)., Zf!,mią.ny czę
ści majątku , nie przeznaczone na wyrównanię uszczuplonej 
Przez to jego wartości, oraz wpływy z innych: żrpdęł, tudzież 
dochody z pożyczek. 

Gdyby Związek zamierzał rozbudować lub rozszerzyć swe 
zakłady, przedsiębiorstwa lub urządzen ia. a:: d.ocbody nie 
starczyły na ten cel, lub gdyby wniesione ud~~ałyczłonków 
okazały się niewystarczające, członkowie będą obowiązan i 

do dopłat do udziałów w takim stosunku, w jakim pozosta-
ją do siebie ich udziały. .' c' 

§ 32; 
Ustaleni a wysolmści tych świadczeń i ol:re ś\enia terminu 

ich płatności dokona Rada Związlm uchwałą Powziętą więk
szością 2/3 głCllSów obecnych , przy obecności c<;majmniej 2/3 
lic2;by statutowej członków Rady. ' .' . 

Ogólna suma dopłat nie może przenooi':: i ąc!'nęj sumy po-
8iadanych przez członków udziałów. 

§ 33. 
Zarząd Związku ustala coroczro ie p~·clin,iN' ::.:\ buM,etow:,; 

wszystkich dochodów i wydatków spodziev,,·any(· ': . '.'." c:: "t;,p
nym roku obrachunkowym, i to w ta.ldm c,~3"j€- , by mógł 

' być rozpatrzony, uchwalony i zatw ierd ?'.:.':; '; pr'~~' r')~lJ0(;Z';' 

ciem roku obrachunko\vego. Przynajm71'c·: l".!.\ l;, dn.: p !"? er: 
wniesieni em pod obrady Rady Zv'.:ą;:k\l ·: ' ,:\:e~~' . p rel:n;"Wf? 
budżetowy przesłać członkom Związku, (" 'km pr z0g1qdni<:;

cia i )Vnoszenia zarzutów i spostrzeżeń. 

§ 34. 
Budżet Związku zakreśla granice go."ood?,:·ki.: f >'I~ :,,~owe : 

Związku w roku obrachunkowym. Zauąc Z \'"i ~'r&j;;u obow:ą 

zany jest granic tych ściśle się Łrzym:.ll: .Teżci.i-; w. ciągu :'0-

ku obrachunkowego zajdzie potrzeba wydatl<.1.i ·n ieprzew : 
dzianego w budżecie lub przewidzianeg.;:, w n; i:·.wy>tarczają

cej wysokości , to na uskutecznienie taki0gc wy,i.al ~1I Rada 
Związku powinna speCjalnie zezwolić w bl.~dżedc dodatko
wym i jednocześnie wskazać w n~m środk :. pol: ryC:a. 

Gdy nieprzewidziany wydatek nie da się Odl:OC?'YĆ b€z 

szkody dla Związku lub wynika z ustawow~o obowiązku. 
albo nie przekracza sumy 15% budżetu, Zm'zą:l Zw;ązkL; mo
że dokonać wydatku. ale jest obowiązany zawiadomit: o tym 
Radę Zwi ązku celem zatwierdzenia na najbliższym pOsiedze
niu wydatku i sposobu jego pokrycia. 

§ :~5. 

Zarząd Związku jest obowiązany prowadzić dokładną ra
c:hunkowosć: pobranych wpływów , jak również zaległości po

borowych i pła t.niczych. 

Najpóźn iej w ciągu czterech miesięcy po upływie roku 
obrachunkowego Zarząd Związku powinien przedłożyć Ra-

;"MONITOR POLSKI" - dnia 24 czerwca 1948 r. 

dzie Związku do rozpoznania sprawozdanie rachunkowe 
z wykonania budżetu oraz wszelkich innych przychodów 
i I~ozchodówpozabudżetowych celem uzyskania pokwitowa
nia. 

§ 36. 
Związek jest obowiązany prowadzić ewidencję majątku , 

która powinna dawać dokładny obraz stanu majątkowego 

z . końcem roku obrachunkowego. 

§ 37" 
Osoby zamieszkałe na obszarze związków komunalnych 

nalezących do Związku mają prawo do korzystania stosow
nie do istniejących w tym względzie postanowień z poboru 
energii elektrycznej, wody, używania łami i sieci kanaliza
cyjnej. Warunki korzystania ustala przede wszystkim regu
lamin uchwalony przez Zarząd Związh-u i zatwierdzony 
przez Radę. 
Zażalenia i sprzeciwy w sprawach dotyczących korzysta

nia z urządzeń zakładów, przedsiębiorstw Związku oraz 
w sprawie opłat i dopłat na te cele rozstrzyga Zarząd Związ
ku. Przepisy art. 31 rozporz. Prezydenta Rzeczypo.:;politej 
o związkach mi~dzykomunalnych mają zastosowanie do po
wyższych rozstrzygnięć Zanądu Związku . 

§ 38. 
Za przyjęt.e zobowiązania odpowiada Związek wobec osób 

trzecich całym swym majątkiem, ześ członkowie Związku 

do wysokości posiadanych udziałów. 
Ubyli członkowie odpowiadają w granicach powyższych 

za wszystk ie- zobowiązania Związku , powstałe do chwili ich 
ubycia. 

§ 39. 
W sprawach administracji majątku, przedsiębiorsiw , za .. 

kładów i urządzeń Związku oraz jego gospodarki finanso
wej , jako też w sprawach zbywania i nabywania nierucho
mości, oraz zaciągania pożyczek i lokowania kapitałów jak 
równ ież \II sprawach wymiaru i poboru świadczeń przewi
dzianych w nin. statucie, obowiąZUją w zas·adzie przepisy 
rozporządzenia Prezydenta R~eczypospolitej z dnia l7.VI. 
J 924 r. o obowiązku i sposobie pokrywania wydatków przez 
związld komunalne (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 522) oraz z § 56 
ust. 4 rozporz. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 
6.XII.l932 r. wydane w porozumieniu z Min. Skarbu o sp'Q
rządzaniu i ustalaniu budżetów Związków Komunalnych 
(Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 71 ex 1933 r.) WTaz z rozporzadze
niem Minis tra Spraw Wewnętrznych z dnia 6.XII .1932 r.'wy
danym w porozumieniu z Ministrem Skarbu o kasowości, 
i rachunkowości związków komunalnych (Dz. U. R. P . Nr. 11 , 
poz. 72 ex 1933 r.) wraz z póżniejszymi zmianami jako też 
art. 18 dekretu z dnia 23.III.l946 r. o finansa·ch komunal
nych (Dz. U. R. P . Nr. 19, poz. 129) normujące wymienione 
sprawy w odniesieniu do Związków samorządowych, w uz
godnieniu z <dekretem z dnia 8.1.1946 r . o podatku dochodo-

i wym (Dz. U. R. P . Nr. 2, poz. 14) i dekretem z dnia 21.XII. 
1945 r. o podatku obrotowym (Dz. U. R. P. Nr. 3, poz. 23 
1946 r.). 

III. Zmiany w składzie i rozwiązanie Związku. 

§40. 
,Na członka ,przyjęta być może gmina ' miejska lub wiejska. 

Przyjęcie do Związku moZe nastąpić tylko, jeżeli organsta-
110wiący Związku samorządowego, ' zamierzającego przystą
pić na członka uchwali: 

1) przystąpienie do Związku , 

2) przekazanie ze swej strony tych szczególnych upraw
nień , które on ma spełniać za przystępującego. 

3) wysokość udziału w Związku statutem nino oznaczoną 
i przyjęcie odpowiedzialności statutem mn. oznaczonej , 

4) przyjęcie nin. statutu ' Związku w jego ostatnio obowią

zującym brzmieniu, 
5) przyjęcie warunków szczególnych, od których Związ~, 

uzależuia ostateczną swoją zgodę na przyjęcie członka. 

Warunki powyższe ustala i przyjęcie do Związku uchwa
la Rada Związku. 

§ 41. 
Przyjęcie uważa się za dokonane z dniem ogłoszenia wła

dzy nadzorczej, zatwierdzającego uchwały o przystąpieniu 
i przyjęciu w sposób przewidziany dla ogłoszenia nino sta
tutu. Z powyższym dniem zakres działania Związku rozsze
rza się terytorialnie także na obszar działania nowego człon
ka. który wchodzi w prawa i obowiązki wynikające z nin. 
statutu . 

§ 42. 
Z dokonanym przystąpieniem nowoprzystępujący członek 

uzyskuje w Radzie Związku taką liczbę przedstawicieli, ja
ka odpowiada wysokości jego udziału (conajmniej iednak 
dwuch przeds tawicieli). 

.Jednym z nich z urzędu jest osoba stanowiąca jednooso
bowv org<" n wykonawczy członka (burmistrz, wójt). 

D a'Lszy':]; p,'zedstawicieli wybiera Rada Narodowa człon

:,:a (mie i",,,!. gminna) spośród osób, którym przysługuje pra
: wo wyb; (-n,lno~ci do tego organu przy zastooowaniu posta

nowieli § 7 1181. 3, i dalsze nin. statutu. 
O pOWy;iSZ<l l'czbę przedstawic ieli zwiększa się skład Ra

dy Związku . 

Skład , :nnych m'ganów ustrOjowych Związku zostaje nie
~mien iol1Y ::l ~: do upływu ich l{adencji. 

§ 43 . 
O każde:i zam ierzonej zmianie gran ic swego obszaru obo

wiązany jes! c'z tonek donieść Związkowi natychmiast, skoro 
, am podejm ;e i nicj atywę w tym kierunku, lub otrzyma wia
dom oN, o podiq '~ iu takiej inicjatywy z innej strony . Równo · 
cześnie obowiązany icst. członek donieść , czy i o ile lamie 
rzona zmi,:na m070' wpłynąć na dalszy jego stosunek do 
ZWią7,ku. 

§ 44. 
Zmi<ma granic, SKu tkiem której związek komunalny 'lcze

sen i czący w Związku nie przestaje istnieć, stanowi tylko 
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o tyle tytuł do żądania zmiany w wysokości udziału względ
nie świadczeń na rzecz Związku, o ile pociągnęła za sobą 
zmianę ~ainteresowania członka w Związku lub roolności 

finansowej członka. .,_ 
O obniżeniu względnie zwiększeniu wysokości Udziahl, 

względnie świadczeń członka na rzecz Związku z tytułu po
wyższych zmian, oraz o czasokresie, od którego to obndże
nie względnie zwiększenie ma obowiązywać, tudzież o dal
szym przedstawicielstwie członka w organach Związku de
cyduje Rada Związku ; od orzeczenia tego organu służy 

członkowi odwołanie do wspólnej dla zainteresowanych 
związków władzy nadzorczej, która rozstrzyga w trybie 0-

kreślonym ar1. 31 rozporz. Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 
22.II.l928 r. o Z!wiązlmch międzykomunałnych w związku 

z § 44 rozp. wykonawczego z dnia 22.VII.l929 r, do tego roz..
porządzenia. 

§ 45. 
Członkowstwo Zwiazku ustaje w razie: 
a) ustąpienia członka ze Związku. 
b) usunięcia członka ze Związku, 

c) zmiany granic, skutkiem k tórej związek komunałn7 
uczestniczący w Związku przestaje istnieć, 

d) rozwiązania Związku. 

§ -t6. 
Zamiar ustąpienia powinien członek oznajmić Związkowi 

najpóźniej ostatniego dnia roku, poprzedzającego rok obra
chunkowy, z końcem którego ma ustąpienie nastąpić, Ustą. 
pienie uzależnia się nadto: 

a) od wyrażenia na to zgody przez Radę Związku, 
b) od zupełnego ustania ' zainteresowania członka w za

daniach Związku, o czym orzeka Rada Związku, z moż
nością odwołania się członka do władzy nadzorczej 
Związku, 

c) do uiszczenia jednorazowego odszkodowania, o wyso
kości którego i o sposobie jego uiszczenia oraz o czaso
kresie, w ciągu którego ma ono być uiszczone, decyduje ' 
Rada Związku . Od orzeczenia służy członkowi odwoła
nie się do władzy nadzorczej Związku. 

Ustąpienie nie zwalnia z obowiązku uiszczenia oplat, do
płat i świadczeń, należnYCh do dnia ustąpienia. 

Uchwała członka o ustąpieniu ze Zwią~u podlega za
twierdzeniu władzy nadzorczej, 

§ 47. 
Zamiar usunięcia członka ze Związku należy mu oznaj

mić najpóźnie.i w ostatnim dniu roku, poprzedzającego ro~ 
obrachunkowy, z końcem którego m a usunięcie nastąpić. 

Usunięcie moze. nastąpić w razie: 
a) udowodnionego działania na szkodę Związku, 

b) nie uiSZCzenia wpłat na udział, opłat, dopłat i innych 
świadczeń na rzecz Związku, . 

c) niestosowania się członka do przepisów obowiązują

cych, a w szczególnośCi postanowień niniejszego statu
tu oraz uchwał i zarządzeń organów Związku. 

O usunięciu stanowi Rada ZwiąZ)ku większością 2/3 gło
sów przy obecności dwu trzecich członków Rady. 

Postanowienie § 43 list. 3 ma w tym wypadku analogicz
ne-zastosQwanie. 
Uchwała Zw;ązku o usunięciu członka wymaga zatwier

dzenia władzy nadzorczej. 

§ 48. 
Z dokonanym u€unięciem względnie ustąpieniem członka, 

ustępują równocześnie z Rady Związku ci przedstawiciele, 
którzy go dotych"CZas nie reprezentowali. 

RadA Związku w nowym składzie postanawia, czy i o ile 
skutkiem ustą-pienia względnie u sunięcia członka dotych
czasowy skład innych organów ustrojowych Związku ma 
ulec zmianie względnie uzupełnieniu . 

O Heby skutkiem zaszłych zmian ustąpić miał również 
Prezes i Wiceprezes Zwic1Zku , czynności ich ob!'jmuje tym~ 
czasowo przewodniczący Rady Związku. 

§ 49. 

Ustępującemu względnie usuniętemu ze Związku człon

kowi należy z'lcvróc i ć róv.rnowaTtDść tego co wniósł lub wpła
cił na udział. 

Przy zwrocie można potrącić roszczenia Związku z powo
du czynności , wcho~ących w zakres działalności Związku , 
a to bez względu na termin płatności tych roszczeń . 

Ustępujący wZ)ględnie usunięci członkowie nie mogą zą

dać zwrotu tych udziałów przed upływem 3 lat od skończe
nia się roku obrachunkowego, w którym następuje ich ust.ą 
pienie względnie usunięcie. 

Nie narusza to ich prawa do procentów. o ile t akie wy
płacono pozostałym członkom w międzyczaSie po ich ustą
pieniu, względnie usunięciu . 
Związek zast r zega sobie jednak prawo wpłacania każdo

czesme w cz.ęściach lub w całości udzi ału członkowi , który 
ustąpił względnie został usunięty, 

§ 50. 
Rozwiązan ie Związku następuje : 

a) w razie ubycia członków, gdy n ie zostanie conajmniej 
dwóch członków, 

b) wskutek zgodnych uchwał wszystkich członków Związ
ku , 

c) wskutel, .jednomyślnej uchwały Rady Z wią2Jku , 
d) wskutek uchwały władzy nadzorczej, rozwiązującej 

Związek przymusowo. 
Uchwały w wypadkach b) i c) zatwierdza władza nadzor

cza' Związku . która w wypadkach pod a) do c) stwierdza tez 
i'Ozwiązanie Związku , a we wszystkich wypadkach zarządza 
lego likwidację. 
Rozwiązanie Związku i zarządzenie jego likwidaCji powin

no być podane do wiadomości p ublicznej w sposób, przepi 
sany dl a ogłoszenia n iniejszego statutu. 
Aż do ukończeni a likwidacji Związek uważa się o tyle na

lal istniejący, o ile cel l ikwidacj i tego wymaga. 



Str. '8 

§ 51. 
W razie rozwiązania Związku pierwszeństwo d() przejęcia 

jego urządzeń mają w myśl art. 29 rozp. Prezyd~nta Rze
czypospolitej o związkach międzykomunalnych związkl, 

kit6rych obszar obejmuje tery,toria wszystkich związków ko
munalnych, będących członkami Związku. 

Jeżeli żaden ze wskazanych w ust. l związków komunal 
nych z prawa pierwszeństwa nie skorzysta, wówczas każdy 
związek komunalny, który należał do Związk·u, może prze
jąć urządzenia znajdujące się na jego obszarze. 

Zwią:r.ki komunalne o wyższej liczbie ludności mają przy 
tym pierwszeństwo przed związkami o mniejszej liczbie za
ludnienia. W obu wypadkach przejęcie następuje po odpo
wiednim zaspokojeniu wzgI. zabezpieczeniu roszczeń wie
rzycieli Związku conajmniej do wysokości kwot, przypada
jących im przy likwidacji Związku, tudzież za odpowied
nim odszkodowaniem członków Zwią2Jku, o ile się im ono 
należy. 

O pierwszeństwie (ust. 1 i 2) oraz o rodzaju i wysokośc: 
odszkodowania, o He w tym względzie nie nastąpi między 
zain,teresowanymi porozumienie, orzeka po wysłuchaniu za
interesowany,ch władza nadzorcza, wspólna dla wszystkich 
zainteresowanych zwią2Jków komunalnych. 

§ 52. 
W razie rozwiązania Zwią~u majątek jego po zaspokoje ·

mu wszelkich jego zobowlązań i po uwzględnieniu przepi
sów poprzedniego paragrafu n in. s'tatutu przechodzi na rzecz 
dotychczasowych jego członków w stosunll;u do ich udzia
łów w Zwió}zku. 

§ 53. 
Liikwidacja Związku odbywa się pod nadzorem osobnego 

komisarza, któreio wymacza właściwa władza nadzorcza na 
koszt Związku. 

Likwidatorów Związku mianuje Rada Związku w wypad
ku dobrowolnego rozwiązania Zwią2Jku (§ 56, ust. l pkt. b i c 
statutu niniejszego) oraz rozwiązania Związku wskutek uby
cia poszczególnych członków, jeżeli po tym ubyciu nie po
zostanie conajmniej dwóch członków - we wszys,tkich in
nych przypadkach władza nadzorcza. 
Obowiązkiem likwidatorów jest przeprowadzić (wedle 

możności przy współudziale Komisji Rewizyjnej Związku) 

rewizje fundus zów, ksiąg i rachunków Związku, oraz usta
lić według daty ogłoszeni a zarządzenia władzy nadzorczej. 
stwierdzającego rozwiązanie Związku Międzykomunalnego, 

stan jego majątku przez stwierdzenie i porównanie pozycji 
czynnych i bIernych tego majątku , 

W stanie czynnym należy ustalić osobno ogólną Stanę 
wszystkich udziałów członkowskich, a w tym kwoty udzia
łów już wpłaconych oraz kwot nlewpłaconych i wycofanych 
udziałów tych członków, k tórzy - w myśl art. 19 rozp. Pre
zydenta Rzeczypospolite j o związkach międzykomuna.lnych
za zobowiązania Związku odpoWiadają . W stanie biernym 
należy ustalić wysokość wszystkich zobowiązań Związku. 

Na tej podstawie wypracowują likwidatorzy plan likwi
łacji , który objąć powinien także wszystkie zakłady, przed., 
siJ biorstwa i urządzenia Związku (§§ 61. ; .. .. 62 statutu :!Lin.). 

§ 54. 

Plan likwidacji podaje komisarz rządowy do wiadomości 
itady Związku oraz dotychczasowych członków Zwią2kn. 

?lan l ikwidacji zatwierdza władza nadzorcza Związku po 
IIIYsłuchani.u opinii dotychczasowych członków Związku i ich 
władz nadzorczych. Zatwierdzony plan likwidacji powinien 
oyć ogłoszony w sposób przepisany dla o~łoszenia statutu 
,:umeJszego. W ogłoszeniu tym należy wezwać wierzycieli 
, ~wiązku do odbioru należnych przedmiotów lub kwot W 

'?rzeciągu szesclU miesięcy. Ogłoszenie należy powtórzyć 

'cr-zykrotnie cona jmniej w dwutygodniowych odstępach cza
IlU. Termin sześciomiesięczny do odbioru liczy się od dnia 
')statniego ogłoszenia. 

§ 55. 
VI osta tnim ogłoszen iu (54 ust. 2) należy wezwać związki 

lwmunalne,' którym w myśl art. 29 ust. 1 i 2 rozporz. Pre- " 
zydenta Rzeczypospolitej o związkach międzykomunalnych 
r,łuży prawo przejęcia urządzeń Związku (§ 51 statutu nin.), 
nby w wyznaczonym im terminie zgłosiły swoje żądania co 
do przejęcia w spc-mnianych urżądzeń. 

Ządania niezgłoszone w wyznaczonym terminie nie będą , 
uwzględniane. 

§ 56. 

Z chwilą ogłoszenia o za rządzeniu likwidacji Związku 
(§ 50 ust, 3 s tatutu nin.) w szelkie niewpłacone jeszcze kwo
ty udziałów członków stają się płatne i na żądanie komi
sarza likwidacyjnego powinny być wniesione do trzech mie
sięcy od tego ogłoszenia . 

Jeżeli płynne fundusze Związku nie wystarczą na pokry
cie jego zobowiązań, wówczas członkowie Związku powinni 
w granicach przyj ętej odpowiedzialności dostarczyć odpo
wiednich środków na pokrycie. 

§ 57. 
Postępowanie likwidacyjne nie może być zamknięte przed 

upływem sześciu miesięcy od dnia ostatniego tj. po raz trze
ci powtórzonego ogłoszenia wezwania wierzycieli Związku 
do odbioru należnych przedmiotów lub kwot (§ 54 ust. 2 i 3 

statutu nin.) 
Na zaspokojenie tych wierzycieli Związku, którzy po od

biór swych wierzytelności do chwili zamknięcia postępowa
nia likwidacyjnego się nie zgłosili, złożona być powinna od
powiednia kwota do depozytu sądowego. Z wierzytelnościa
mi tak'mi, o ile ich do upływu czasu przedawnienia wie
rzycie le nie podejmą, należy postąpić w myśl zasad, ustalo~ 

nych poniżej co do przeznaczenia względnie rozdziału nad
wyżki mająt1ru Związku na wypadek rozwiązania. 

Z nadwyżką majątku Związku, pozostałą po zaspokojeniu 
wszystkich jego wierzycieli, którzy zgłosili się do dnia zam
kni~ postępowania likwidacyjnego i po złożeniu odpo-
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wiednich części do depozytu sądowego na zaspokojenie t;ych 
wierzycieli; którzy po odbiór swych wierzytelnOŚCi do dnia 
zarr.knięcia postępowania likwidacyjnego się nie ~08Ui -
należy postąpić stosownie do postanowień, przewidzianych 
w § 51 statutu nin. Rozdział nad~ki nie może w każdym 
razie nastąpić wcześniej, jak po upływie sześciu mie6ięcy 

licząc od dnia ostatniego ogłoszenia planu likwidaCji (§ M, 
ust. 2 i ostatni statutu nin.). 

O przeprowadzonej likwidaCji , zamknięciu postępowania 

l ikwidacyjnego komisarz rządowy zawiadamia dotychczago
wych członków Zwią:akJu l zdaje sprawę władzy nadoorczej. 
Władza nadzorcza po stwierdzeniu prawidłowego prze

prowadzenia likwidaCji odwołuje komisarza, a o ukończeniu 
likwidacji ogłasza w sposób przepisany dlla ogłoszenia o jej 
zarządzeniu (§ 5Q ust. 3 statutu n in.). 

§ 58. 

Jeżel i przy przeprowadzeniu likwidacj i okaże się z po
równan ia stanu czynnego ze stanem biernym majątku Związ
ku, że ma j ątek czynny Związku wraz z niewplaConymi u
działami członków nie w ys tarcza na pokrycie wszystkich 
zobowIązań Związku , wówczas komisarz rządowy powinien 
zwrócić się do członków Zw.iązku o pokrycie w wyznaczo
nym prrezeń terminie- reszty brakującej do zaspokojenia 
wszystkich zobowiązań Zwi ązku . Jeżeli przez dostarczenie 
odpowiednich środków przez członków Związku pokryta z0-

stan ie cała nadwyżka stanu b iernego nad stanem czynnym 
majątku Związku , należy po wydaniu zarządzeń w myśl 

§ 57 ust. 2 statutu nin. zamknąć postępowan ie likwidacyjne 
przy odpowiednim zastosowaniu postanowień § 38 rozporzą
dzenia wykonawczego z dnia 22.VII.l929 r . do I'ozp. Prezy
denta Rzplitej o zwi ązkach międzykomunalnych . 

§ 59. 

Jeżeli na pokrycie nadwyżki stanu biernego nad stanem 
czynnym majątku Związku nie wystarczają środki, jakich 
członkowie Związku obowiązani są dostarczyć w zakresie 
przyjętej przez siebie odpowiedzialności za zobowiązania, 
lub jeżeli brakujących do pokrycia tej nadwyżki środków 
członkowie dobrowolnie nie zobowiążą się dostarczyć, wów
czas komisarz rządowy poleCi sporządzić w trzech egzem
plarzach inwentarz i bilans. Związku , potwierdzi je. opieCzę
tuje księgi, rachunki i zapiski Związku i odda je z jednym 
egzemplarzem inwentarza i bilansu w przechowanie naj
bliższej władzy administracji ogólnej; gotówkę, weksle, 
skxypty, kosztowności i papiery wartościowe złoży ~ spi
sem do depozytu sądowego, nieruchomości i inne przedmio
ty majątkowe Związku powierzy pieczy' organu wykonaw
czego najbliższego związku komunalnego wyższego stopnia, 
którego obszar obejmUje największą część terytoriów człon
ków Związku, przy dołączeniu drugiego egzemplarza Inwen
tarza l bilansu, tudzież odpowiedniego zawiadomienia i za
wiesi postępowanie likwidacyjne. O dokonaniu tych zarzą
dzeń złoży komisan: bezzwłocznie spraWOZdanie władzy nad
zorczej Związilru przy dołączeniu trzeciego egzemplarZa in
WleIri.arza i bilansu oraz ~h potrzebnych dokumentów, 

160. 
;Jefiel! - władza D8dz0Icza po otrzymaniu sprawo~dania, 

O którym mowa w § 59 ust. ostatni, stwierdzi, że przyC1.yną 
niewypłaca.lności Związku jest . zaniedbanie pod względem 
kontroli lub nieprawidłowości postępowania ze strony orga
nów Związlm, powinna w od,powiedniej drodze pociągnąc 
winnych członków odnośnych organów do wynagrodzenia 
strat, tym zaniedbaniem lub nieprawidłowością zrządzo

nycll. Jw.eli zaś władza nadzorcza stwierdzi, że w danym 
:wypadku nie zachodzi wina po stronie organów Związku , 

lub jeżeli - mimo pociągnięcia do odpowiedzialności win
nych członków organów Związku w myśl poprzedniego ustę
pft nie zostaną dostarczone odpowiednie środki do zaspoko
jenia wszystkich zobowiązań Związku, wówczas władza nad
zorcza zwróci się, dołączając potrzebne akta, wykazy i do
kumenty, do właściwego sądu o wdrożenie postępowania 
upadłościowego. Dopiero po przeprowadzeniu takiego po
stępowania nastąpić może zamkn.ięcie postępowania likwI
dacyjnego i ogłoszenie o ukończeniu likwidaCji w myśl § 57 
ust. ostatni sta1altu run. 

§ 61. 

Wartość urządzeń Związku, które mają być przejęte przez 
związki komunalne, posiadające do tego uprawnienia w 
myśl § 29 rozp. Prezydenta Rzeczypospoli tej o związkach 

międzykomunalnych (§ 51 statutu nin.), obowiązany jest ko
misarz likwidacyjny z przybraniem odpowiednich znawców 
i przy współu'clzi ale upełnomocni.onych delegatów zaintere
sowanych związków komisyjnie oszacować. Z oszacowania 
kbmisyjnego powinien być spisany odpowIedni protokół. 

Sprzeciwy zainteresowanych związków przeciw oszacowa
niu powinny być zgłoszone do protokółu , rozstrzyga je wła
dza nadzorcza, której komisarz rządowy obowiązany jest w 
razie zgłoszenia sprzeciwów przedłożyć odnośny protokól 
bezzwłocznie po oszacowaniu . 

§ 62. 
Objęcie w posiadan ie p rze z Związek komunalny przyzna

nych mu urządzeń Związku nastąpić może dopiero po zam
knięciu postępowania likwidacy jnego. 
Aż do zamknięcia postępowan ia l ikwidacy jnego urząd;1;e 

nia odnośne pozostają pod zarządem administratora, usta
nowionego przez komisarza likwidacyjnego po wysłuchaniu 
członków doty chczasowych Związku. 

Administracja ta może być powierzona dotychczasowemu 
zarządowi tych urządzeń. o ile przez ten zarząd prowadzona 
była w sposób odpowiedn i. 

IV. Środki odwoławcze. 

§ 63. 
Od uchwał i zarządzeń organów Związku służy sprzeeiw 

do właściwej władzy nadzorczej Związku , a od orzeczeń tej 
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władzy nadmrczej Odwołanie do władzy nadzorczej wyższej 
iDIrtanc;l4, która rozstrzyga 06tatecmie. 

Do odwołań w l!iPl'awach administracji majątku, przedsię 

biorstw, zakładów i urr.ądzeń, tudzież gospodarki finanso 
wej Związku. jako też w sprawach zbywania I nabywania 
nieruchomości, oraz zaciągania pożyczek i lokowania kapi
tałów, jak również w sprawach wymiaru i poboru świad 

czeń. przeWidzianych statutem niniejszym stosuje się w 
myśl 5 20 ro:llpOI'z. Prezydenta R. P. 1) związkach między

komunalnych przą>isy normujące odwołanie w wymienio
nych &prawach w odnietsieniu do Powiatowych Związków 
Samorządowych. W szczególności stosuje się Maj w rama ch 
powyższych przepisy (art. lM! i 43) ustawy z dnia 11.VIII. 
1823 ' r. o tymczasowym. uregulowaniu finansów komunal
nych (Oz. U. ~ P. Nr. 94, poz. 747) z póŹll'iejszym.i zmiana 
mi, a między innymi ze zmianą wynikającą z rozporz. M i
nistra Spraw Wewnętrznych z dnia 24.VI. 1927 r. (Dz. U. 
R. P. Nr 62, paz. 547), art. 51 ust. 1 'rozporządzenia Prezy
denta Rzplitej z doda 19.1. 1928 r . o organizacji i zakresie 
działania władz administracji ogólnej (Dz. u: R. P. Nr. Ił , 
poz. 86) i z art. 120 rozp. Prezydenta Rzplitej z dnia 22.III. 
1928 r. o pos~wanlu adrnini&tracyjnym (Dz. U. R. P . 
Nr. 36, ·poz. 341). 

Pozatym do sprzeciwów od uchwał 1 za·rządzeń organów 
Zwią7lku oraz do odwołań od orzeczeń władzy nadzorczej 
mają nadto zastosowanie Inne niepowołane wyżej przepisy 
rozp. Prezydenta Rzplltej z dnia 22.111. 1928 r. o postępowa' 
niu administracyjnym (Dz. U. R. P . Nr. 36, poz. 341) . 

V. Nadzór Państwa. 

§ 64. 

Właściwą władzą nadzorczą nad Związkiem zgodnie z 
art. 32 rózp. PrezJYdenta Rzplitej o związkach międzykomu
nal.l'lych jest: w pierwszej instancji Prezydium Wojewódz
kiej Rady Narodowej, a w drugie,j instancji Prezydium Kra
jowej Rady Narodowej względnie inny kompeten tny organ 

Uprawnienia i obowiązki władzy n a dzorczej w odniesieniu 
do Związku określają w szczególności postanOWienia art. 33 
do 40 .roZlporz. Prezydenta Rzplite.i o związkach międzyko
mWlalnych w związku z § 46 do 48 rozporządzen ia wyko
n:).wczego Mini stra Spraw Wewnętrznych z dn ia 22.Vn 
1929 r. do tego rozporządzenia . 

VI. Przepisy końcowe. 

§ 65. 
Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszen i a gi" 

w "Monitorze Polskim". 
§ 66. 

Wszelkie zmiany statutu n in :ejszego podl ega ja zatwierd zt' 
niu władzy nądzotczej Zwi ązku i obowiązują od dn ia ogl o· 
szenia zarządzenia władzy nadzorcze j, za twierdzaj ącego i " 

zmiany w sposób określony § 65 sta tu tu n in iejszego. 
KN- 32}l, 

' władz 
Ogłoszenia 
administracyjnych 

OGŁOSZENIE. 

o przystąphmlu do !'porządzenia regionalnego pla nu zago 
. spodarowania przestrz~l1llego części regionu gdaliskiego . 

N8 podstawi~ art. 21 i 22 dek re tu z dnia 2.IV. 1946 l'. o p la 
nowym zagospodarowaniu przestrzennym k ra ju (Dz. U . R. I ' 
Nr. 16. poz. 109) podaj e s i ę do powszechnej wiadomośc i r . 

przy~tąp ienlu do sporządzan ia reg iona lnego planu zagosv 
darowani a przestrzennego c~Gśc i region u gdailskiego ob2j mll 
j ąccgo obszar ograniczony od północy buegici1l Z:1t.oki Gdal\ 
s'kiej i o t.w·srtego morza do przec i ęc ia ;;ię z grani cą gmin .' 
Krokowo, dal ej zachodnimi g.-\l1 ica m i gm in Krokowo, W e j · 

herowo-Wieś, Chwaszczyn o, I: OW. Morskif'go . • 8 a l1in o i t .lI 
kowo, pow. Kartu sk; ego, Kalbud y, P ruszcz, Pszczólki. pow 
Gdańskiego, Tczew-Wieś i Subkowy, pow T czewskieg':J, da le ; 
południowągr.anicę gminy Subk owy , pow . Tczewsk iego, cla 

lej zachodnią i poludn iowo-wschodn ią gran icQ gminy M'ltW:: 
i Kałdowa, pow. Gdańskiego do przecięcia siq z poludr .. ow~ 
granicą pow. Malborskiego, dalej połu-ln :ową granicę riow 
Malborskiego dalej wschodnią granic", pow . Mal borsk iego 
i ElbląSkiego do przecięcIa s i ę z brzegiem Zatoki Gdall sk iej 

Wymieniony plan zagospOdarow ani a przes tr zen nego będz i r 
ustalał co następuje: 

l) przeznaczenie terenów na : 

a) osIedla z owaczeniem podstaw ich rozwoju . fun kc ji 
adn1inistracyjnych, gospodarczych, l e~ni czych, oświ a 

towych, naukOWych i innych oraz przybl i żoną liczb c
mieszkańców tych osiedli; 

b) rezerwaty przyrody lub kulturalno-zaby tk owe, par
ki publiczne, ośrodki .wypoczynkowe, turystyczne . 
w~eho~ania fizycznego i sportowe ; 

c) gospodarl<ę rolną, leśną i hodowlaną z oznaczen ien, 
podstawowych melioracyj; 

d) cele górnicze i przemysłowe z oznaczeniem rodzajów 
górnictwa I przemysłu; 

e) podstawowe urządzenia en ergety czne ; 
f) urządzenia wodne; 

g) szlaki komunikacji lądowej. wodnej i powietrzne i 
o znaczeniu państwowym lub regional nym wr87 
Z urządzeniami pomocniczymi; 

h) cele obrony Państwa. 
2) Podział opszaru regi0nu jako podstawę podziału ad m i

nistracyjnego na powiaty I gminy. 
Za!nteresowani będą mogli zaznajomi ć się z projektowa 

nymi z~adami I'llanu w termin ie dwóch tygodn i od da ty 
niniejszego ogłoszenia w Gdań&kim Dzien niku Wojew ódzki,n 
w godz!nach urzędowych w Regionalnej Dyrekcji Planowania 

• 
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Przestrzelmego - Gdańsk, Bielańska 5, pokój ·3j3 
Zainteresowani będą mogli składać wnios}ti, ; dotyczące pla

nu w terminie 4 tygodni o. od daty niniejszego ogłoszenia. 
J:a Wojewodę 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Planowaniao .,Pr.z.estr~ego 

inż. arch. Stefan Ller K-10414 

ZAGINIONEGO W S'PRA WIE UZNANIE ZA 
ZAOPATRZENIA INWALIDZKIEGO. 

Zo!.'iało wszczęte postępowanie o uznanie za . zaginionego 
w związku przyczynowym ze służbą wojskową na terenie 
i w czasie działań· wojennych nast. osób, po których zgłosili 
wniosek o zaopatrzenie: 

W Obwodowym Urzędzie Inwalidzkim w Białymstoku: 
l) Struk Feliks, urzędnik, ur. 1906 w Białymstoku, s . Fe

liksa i Zofii, zam. Białystok, żołn. 42 p. p., zaginął w 1939 -
żona Strok Stefania. 2/186-48. 

2) Nietupski Walerian, rolnik, ur. 1918 w Gorszczyźnie, s. 
Waleriana i Bronisławy, zam. w Klimówce, żołn. W. p. , 7.a
ginął w 1939-1945 - opiekunka Treścińska Antonina. 
2/131-48. 

3) Gliński Paweł, roln:ik, ur. 1924 w Siemiachoczach, s. 
Konrada i Marii, zam. w Siemiachoczach, żołn. Armii Czer
wonej, zagInął w 1945 - matka Glińska Maria. 2/111-48. 

4) Uszyński Franciszek, rolnik, ur. 1913 w Zebrach Wiel
kich, s. Józefa i Heleny, zam. w Zebrach Wielkich , ŻQłn. 

76 p. P., zaginął w 1939- 1945 - żona Uszyńska Zofia . 
2/122-48. 

5) Krajewski Bronisław, rolnik, ur. 1907 w Kupi'skach. s. 
Józefa i Aleksandry, zam. w Kupiskach, żołn . W. p., zaginął 
w 1944 - opiekunka Królik Apolonia. 2/109-48. 

6) Sienkiewicz Józef, ur. 1905 w TUrku, S. Mlchała 
i Aleksandry, zam. w Kuczynie, żołn. 76 p . p., zaginął w 
1939 - żona Sienkiewicz Lucyna. 2/91-~. 

7) Słowikowski Bolesław, rolnik, m. 1909 wSierkach, 
s. Władysława i Marianny, zam. wSierkach, żołn.W. p., za
ginął w 1939-1945 - żona Słowikowska Benigna. 2/96-48. 

8) Chilimoniuk Dmitry, rolnik, ur. 1922 w Dubiczach-Cer
kiewnych, s. Grzegorza j Agrypiny, zam. w Duhiczach Cer
kiewnych, żołn. Armii Czerw., zaginął w 1944'-1945 - ojciec 
Chilimoniuk Grzegorz. 2/38-48. 

9) Bąbol Władysław, rolnik, ur. 1913 w Psarach, S. Fran
ciszka i Józef y, zam. w Suwałkach, żołn. W. P., zaginął w 
1939-1945 - żona Bąbol Apolonia. 2/125-48. 

10) Olszewski Jerzy, porucznik, ur. 1911 w oB~ałymstoku, 
s. Aleksego i TeofiU, zam. w Toruniu, oficer· W. o. p.., zaginął 
w 1939-1945- matka Olszewska Teofila. 2/108-48. 

11) Mantiuk Aleksander, rolnik, ur. 1912 w Gruzce, s . Za
chariasza i Katarzyny, zam. w Gruzce, żołn. o Armii Czerw., 
zaginął w 1941-1945 - żona Mantiuk He1ena: · 2/627-47. 

12) Koczuk Teodor, rolnik, ur. 1918 w Grutte, s. Michała 
i Natalii, zam. W Gruzce, żołn. Armii Czerw., zaginął .." 
1941-1945 - matka Koczuk Natalia. 2/628-47. 

13) Zawalich Czesław, rolnik, ur. 1912 w Czeorwonym, s. 
Władysława j Marianny, zam. w Czerwonym, żołn. Armii 
Czerwonej, zaginął w 1945 - żona Zawali ch Aleksandra. 
2/614-47. ~". ,.. • 

14) Roszkowski Jan, rolnik, tir. 1919:w:,.'Zł>otoriii ~$: ''RdIl1\.fali 
da i Zofii, zam. w Złotorii, żołn. W. p:;. za~in::lL w 1943-
1945 ....,. matka Czeladko Zofia. 2/89-48. 

15) Warzyński Wacław, rolnik, ur. 1910 w Kolnie, s. Jana 
i Weroniki, zam. w Kolnie, strzelec 33 p. p., zaginął w 
1939-1945 - matka Warzyńska Weronika. 2/39-48. 

16) Skłodowski Paweł, rolnik, ur. 1909 w Skłodach-Przy

rusach, s. Józefa j Kazimiery, zam. w Skłodach;';Przyrusach, 

strz. 81 p . p., zaginął w 1939-1945 - żona Skłodwska Maria. 
2/40-48. 

17) Tokarek Józef, rolnik, ur. 1901 w Ostrowiu, s. Szczepa
na .i Antoniny, zam. w Jeżewie, żołn.W. ·P., · ' ·żaginął w 
1939-1945 - żona Anna Tokarek. 2/129-48. 

J.8) Filipowicz Mikołaj, rolnik, ur. w Nikitówce,· S. Teodo
ra i Nadziei, zam. w Sukowiczach, żołn. Armii Czerw., za
ginął w 1940-1945 - ojciec Filipowicz Teodor:' 2/123-48. 

19) Czartoryjski Stanisław, rolnik, ur. 1918 "w Truszkach
,Pikulach, S. Jana i Stefanii, zam. w Truszkaćh-Pi1kulach, 

żołn. Armii Czel'V{., zaginął w 1940-1945 ....;.. . matka Czarto
ryjska Stefania. 2/661-47. 

20) Staworko Antoni-Bolesław, rolnik, ur . . 1913 w Zajzdrze, 
s. Jana i MichaUny, zam. w Zajzdrze, żołn. Armii Czerw., za
ginął w 1941-1945 - matka Staworko Michalina.2/176-48. 

21) Chartanowicz Józef, rolnik, ur. 1906 w Prokopowiczach, 
s. Jerzego i Teofili, zam. w Prokopowiczach, żołn. Armii 
Czerw., zaginął w 1941-1945 - żona Chartanowicz Adolfina. 
2/654-47. 

22) ŻUkowski Michał, rolnik, w Greczanach (Z. S. R. R.), S. 

Jerzego i Zofii, zam. w Greczanach, żołn. Armii Czerw., za
ginął w 1940-1945 -żona Zukowska Anastazja. 2/167-48. 

23) Roga'czewski Bolesław, rolnik, ur. 1908, w Samkach, 
s. Adama! Franciszki, zam. w ' Nowym-Dworze, żom. W. P., 
zaginął w 1939-1945 - żona Rogaczewska Janina. 2/104-48. 

24) Kunach Włodzimierz, rolnik, ur. 1919 w Nikitówce, 
s. Jakuba i Marii, zam. w Ostrowiu-Południowym, żołn. 

Armii Czerw., zaginął w 1941-1945 - matka Kunach Ma
ria. 2/116-48. 

25) P.ilewicz Kazimierz, szewc, w Suwałkach, S . J~efa 

i Matyldy, zam. w Suwałkach , żołn. W. P., zaginął w 
1939-1945 - op\;ekunka sierot po zagin., Łukaszewicz Ma
ria. 2/640-47. 

26) Białokoz Michał, rolnik, ur. 1913 w Ostrowiu-Płdn. , 

5. Szymona i Heleny, zam. w Ostrowiu-Płdn.,o żołn. W. P., za
ginął w 1939-1945 - żona Białokoz Eugenia. 2/110-48. 

27) Hutnik Kuźma, rolnik, ur. 1903 w Oziabłach, S. Julia
n a i Anny, zam. w Oziabłach, żołn. Armii Czerw., zaginął 
w 1941-1945 - ojciec Hutnik Julian. 2/198-48. 

28) Gajlewicz Kazimierz, porucznik, ur. 190'i' w Nowodzcu, 
s . Tomasza i Kazimiery, zam. w Grodnie, oficer W. p., zagi-

nął w 1939-1945 _ o dzieci Halina i Zbigniew Gajlewiczowie. 
2/512-47. 

29) Zięba Mieczysław, \lll'. 1919 w Siemieniu, s. Pawła i J6-
zefy. zam. w Zambrowie, żołn. Armii Czerw., zaginął w 
1941-1945 - żona Zięba Helena. 2/119-48. 

30) Mitrowski Zygmunt, ur. 1910 w Pułtusku, s. Zofii i 
Władysława, zam. w Rutkach, żołn. W. p., zaginął w 1939--
1945 - żona Mitrowska Bronisława. 2/35-48. 

31) Sasinowski Józef, ur. w Krzyżewie, s. Juliana i Wikto
rii, zam. w Zambrowie, żołn. W. P., zaginął w 1939-1945 -
żona Sasinowska Zofia. 2/22-48. 

32) Janowicz Kazimierz, rolnik, ur. 1902, w Kundziczach, 
S. Antoniego i Rozalii, zam. w Kundziczach, żołn. W. p., za
ginął w 1939-1945 - żona Janowicz Paulina. 2/618-47. 

33) Brzozowski Jan, ur. 1910 w Porośli-Wojsławach, S . Sta
nisława j Aleksandry, zam. w Porośli-Wojsławach, żołn. 

W. P ., zaginął w 1939-1945 - matka Brzozowska Aleksan
dra. 2/638-47. 

34) Cimoch Józef, szewc, ur. 1917, s. Piotra i Stanisławy, 
zam. w Zakrzewie, żołn. Armii Czerw .. zaginął w 1941-
1945 - ojciec Cimoch Piotr. 2/30-48. 

35) Orzechowski Józef, rolnik, ur. 1916 w Surałach, s. 
f!'rancis2lka i Stanisławy, zam. w Surałach, żołn. W. P., za
giną! w 1939-1945 - Ojciec Orzechowski Franciszek. 
2/612-47 . 

36) Klemensowicz .JÓzef, rolnik, ur. 191B w Horodnianach, 
s .. JÓzefa i Teofil i. :lam. w Horodnianach, żołn . Armii Czerw., 
zaginął w 1940-1945 - matka Klemensowicz Teofila. 
2/4-43 . 

37) Anuszkiewicz Józef. ur. 1919 w Krasnojarze , s. Józefa 
l Katarzyny, zam. w Suwałkach, żołn. W. P. , zaginął w 
1945 - matka Anuszkiewicz Katarzyna. 2/184-48. 

K-9695 

W Obwodowym Urzędzie Inwalidzkim w Bydgoszczy: 

l) K owalewski Marian, urzędnik, ur. 8.IX. 1913, w By
kowcach, s. Józefa i Marii , zam. w Łucku, plut. podch. Łącz
ności, zaginął w 1939 - ojciec Józef Kowalewski. 2-773/46. 

2) Wejda Bruno Wiktor, robotnik, ur. lI.I. 1914 r . w Prze
chowie, s. Bernarda i Idy, zam. w Jaszczu, kapr. 18 p. uł., 

zaginął przypuszczalnie w 1944-45 - żona Maria Wejda. 
2-350/46. K-9691 

3) Witek Antoni, S. Józefa i Józef y, ur. 8.VI. 1911 w Jor
danowie, pow. Inowrocław, malarz, lZam. ost. Bydgoszcz, Sie
radzka 5, powołany 24.VIIL 1939 jako strzelec przez P. K. U. 
Bydgoszcz do ..:służby wojsk., wcielony do 61 p. P. w Byd
goszczy, zaginął - żona Witek Jadwiga, zam. Bydgoszcz, 
Płocka 3-3. 2-543/46. K-9683 

W Obwodowym Urzędzie Inwalidzkim w Kielcach: 

1) Musiał Bolesław , kupiec, ur. l7.XII. 19<1O, wieś Męka
żów, gm. Moskażów, pow. Włoszczowski, s. Ludwika i Tekli 
z Cieślików, zam. Częstochowa, Ogrodowa 55, strzelec, zo
stał powołany do shlżby wojsk. w Częstochowie, zaginął 

1939-45 - żona Musipł Wiktoria. 14/925/46. 
2) Kwieciński Józef, robotnik, ur. 24.X. 1913 na Niwach, 

' gm. Da1eszyce, pow. Kielce, s, · Ftanciszka i Antoniny z Wo
; siów., ~am. , na Niwach, gm. Daleszyce, pow. Kielce, " żostał 
powołany do R. K. U. w Kielcach, zaginął w 1939-45 -
żona Kwiecinska Marianna. 2a/l000/48. 

3) Słaba Władysław, rolnik, ur. 4.VI. 1916 w Wilkowiecku, 
gm. Opatów, pow. Częstochowskiego, s. Józefa i Marianny 
z Sieradzkich, zam. w Wilkowiecku, gm. Opatów, pow. Czę
stochowa, oddz. wojsk. Kaniowskich 29 pułk strzelców w 
Kaliszu, zaginął od 23.111. - l.IX. 1939 - żona Słaba Zofia. 
2a/603/48. 

4) Konieczny Franciszek, szewc, s. Franciszk.a i Eleonory 
z Sitek-Lisków, zam. w Wilkowiecku, 7 pułk PAL Często

' chowa, łączność, l kompania, zaginął w 1939-45 - żona Ko
nieczna Józefa. 2a/604/48. 

5) Ząbkowski Józef, kupiec, ur. 25.X. 1897 w Zichowie 
Małym, s. Ignacego i Józef y z Piotrowskich, zam. w Stopni
cy, zagin ą ł w 1939--45 - żona Ząbkowska Maria. 2a/567/48. 

6) Falccki Feliks, robotnik, ur. 13.VII. 1916 w Podgórzu, 
s. Wojciecha i Marianny z Faleckich, zam. w Podgórzu, 
3 komp. 3 p. p . Leg. Jarosław, zaginął w 1939-45 - matka 
1'I'1arianna Fa1ecka. 14/394/46. 

'i') Rogowski Józef, nauczyciel, ur. 27.111. 1911 w Lubicho
wo, S. Jana i Marii, zam . w Fołwiniu, 34 p. p , Biała Pod
laska, zaginął w 1939-45 - żona Maria RogOWSka. 
14/ 875/46. 

8) Kurabiowski Adam, rolnik, ur. 20.11. 1913 w Domano
wie, s. Jana i Józef y z Bugajczyków, zam. Wólka Domaniow
ska, 72 p . p. w Radomiu zaginął w 1939-45 - żona Kura
biowska Helena. 14/ 982/46. 

9) Chojnacki Stanisław, kowal, ur. 1ł.VIII . 1914 w Ghyczy
folwarku, s. Wincentego i Marianny z Zielińskich, zam. w 
Nagłowicach , Batalion Pancerny Zurawice, powołany w 1935, 
zaginął w 1939-45 - ojciec Chojnacki Wincenty. 14/512/48. 

10) Lewandowski Julian, rolnik, ur. 7~IV. 1900 we wsi Ko
rzeń, S. Antoniego i Anieli z Barszczów, zam: we wsi Ko
rzeń, kompania saperów, zaginął w 1939-45 - żona Lewan
dowska Marianna , 14/980/46. 

11) Sokół Władysław, robotnik leśny, ur. wieś Makosy
Stare, S. Józefa i Marianny z Kapustów, zam. we wsi Mako
sy-Stare, 72 p . p. Radom, zaginął w 1939-45 - żona Sokół 

Bronisława. 14/1113/46. 
12) Kołodyński Józef, urzędnik, UL 14.111. 1906 w Brześciu, 

s. Adolfa i H eleny z. Zuków, zam. w Brześciu n/B., kol. 
Adamkowo, J asna 6, czwarty Baon Pancerny w Brześciu 

n/B., zaginął w 1939-45 - opiekunka sierot pozostałych po 
zaginionym - Pawlonka Ksienia. Orz.-2a/867r48. 

13) Prasek Władysław , rolnik, ur. l4.x1. 1913 w Grodzisko, 
s. .Jana i Marianny z Zimnowłodzkich, zam. Grodzisko, 
72 p. p . Radom, zaginął w 1939-45 - żona Prasek Wikto
ria. 14/ 1004/46. 

14) Hutnik Jan, rolnik, ur. 10.XI. 1915 Grodzisko, s. Ja
kU/ba i Marianny z Zeczkowskich, zam. Grodzisko, 72 p. p ., 
zaginął w 1939-45 - matka Marianna Hutnik. 14/1005/46. 

15) Sobulski Jan, robotnik, ur. 5.VI. 1805, Jawór, s. Jana 
i Marianny z Sitków, 72 p. p. rezerwa, zaginął w 1939-45 -
teściowa Michalec Ewa. Orz. 28/908/48. 
. 16) Sikor8ki Józef, murarz, s. Jana i Elżbiety z Sułków, 

zam. gm. Growiec, p-ta Jed1nia-Letnisko, 72 p. P. tabor, 
zaginął w 1939-45 - żona Sikorska Marianna. Orz. 
2a/626/48. 

17) Kwiecień Józef, stolarz, ur. 27.XII , 1912 w Godowie, 
S. Franciszka i Agnieszki z Łodyjów, zam. w Godowie, 
19 P. p. komp. 2 batalion 3 Lwów, zaginął w 1939-45 - żo

na Kwiecień Julia. Orz. 28/612/48. 
18) Wanowski Andrzej, murarz, ur. 18.XI. 1916 w wojeW\. 

Cmielów, s. Pawła i Agaty z Niewadzkich, zam. Wojno'Ni
ce, 3 p. p. leg. Jarosław IV komp., zaginął w W39-45 -. 
matka Wanowska Agnieszka. 14/860. 

19) Koścień Edward, stolarz, ur; 38.XI. 1912 w Bonowcu, 
s. Ignacego i Marianny z Partyków, zam. w Bonowcu, Bata
lion K. O. P. Ostróg 98 pułk pol., zaginął w 1939-45 - żo

na Koścień Wiktoria. Orz. 28/772/48. 
2() Celi Antoni, rolnik, ur. 30.V. 1916 Gąsawy Plebańskie, 

s. Ignacego i Marianny z Kalugów, l pułk szwo}eż. Warsza
wa, zaginął w 1939-45 - żona Celi Kazimiera. 179/48. 

21) Wojciechowski Władysław, robotnik, ur. 20.v1. 1913 
w KlempiJU-Dolnym, s. Michała li Anny z SlusarSikich , zam. 
w Stopnicy, zaginął w 1939---45 - żona Wojciechowska Ma
rianna. Orz. 2a/457/48. 
. 22) Latusek Józef, robotnik rolny, ur. 1:6.IX. 1912 w Za
jączkach, s. Stanisława i Marianny z Owczarków, zam. w 
Zajączkach, 80 p. p. w Słonimie, zaginął w 1939-45 - żona 

Latusek Anna. 14/17/47. 
23) Wypych Władysław, cieśla, ur. 1912 Jawór, s. J ana 

i Anieli z Zakrzewskich, zam. Jawór, zaginął w 1939--45 -
matka Wypych Aniela. Orz. 2a/513/48. K-9755 

W Obwodowym Urzędzie Inwalidzkim w Lublinie: 

l) Bielecki Józef, ur. 22.1. 1911 w Ulanie, s. Stanisława 

i Franciszki, zam. w Ułanie, szer. 35 p. p. , zaginął w 1939 -
żona Bielecka Feliksa. Inw. 8/232/B/47. 

2) Barandowski Józef, ur. 9.XI. 1924 w K obylanach, s. 
Maksymiliana i Franciszki, zam. w Kobylanach, szer. p. p . 
.52160A, zaginął w 1945 - matka Barandowska Franciszka. 
Inw. 8/234/B/47. 

3) Czechowski Stanisław, ur. 7.VI. 1922 w Sołoszynie, S. 

Pawła i Józef y, zam. w Sołoszynie, szer. p . lP. 2867, zaginął 

w 1945 - ojciec Czechowski Paweł. Inw. 8/30/C/48. 
4) Cibor Edward, rolnik, ur. 19.VII. 1925 w Ze1~owie, s . 

Józefa i Marianny, zam. w Iganiach Nowych, szer. Sam. 
Bat. Piech., zaginął w 1945 - ojciec Cibor Józef. Inw. 
8j61/C/48. 

5) Kasjaniuk Franc.is,zek, robotnik, ur. 19.XII. 1901 w Zie
niach, S. Pawła i Dominiki, zam. w Zieniach, pow. Siedlce, 
szer. W. P. zaginął w 1939/45 - żona Kasjaniuk Józefa . 
Inw. 8/1S1/K/47. 

r ·6)Kruk Jan, rolnik, ur. 13.VII. 1910 w Gruszce Zapor
) skiej, s. Józefa i Anieli, zam. w Michałowie , szer. 23 p . p. 
zaginął w 1939 - żona Kruk Karolina. Inw. 8/21/K/48. 

7) Łazorczyk Czesław, rolnik, ur. 3:1. 1924 w Gorecku Sta
rym, s. Jana i Bagdaleny, zam. w Hubalach, szer. J. W. Nr . 
2235, zaginął w 1945 - ojciec Łazorczyk Jan . Inw. 8/40/Ł./4S. 

8) Mścisz Czesław, ur. 8.XI. 1925 w Porycku, s. Piotra 
i Stanisławy, zam. w Hrubieszowie, szer. W. P. zaginął w 
1945 - ojciec Mścisz Piotr. Inw. 8/590/M/46. 

9) Skorupa Józef, ur. 6.XII. 1925 w Zaklikowie, S. Win
centego i Karoliny, zam. w Zaiklikowie, sierżant podchorąży 
J. W. Nr. 2425, zaginął w 1945 - ojciec Skorupa Wincenty. 
Inw. 8/322/S/47. K-9688 

W Obwodowym Urzędzie Inwalidzkim w Łodzi: 

1) Spólniak Stefan, ur. 13.III. 1918 w Klwowie, pow. ra
domski, S. Józefa i Marty, rolnik, zam. w Sucharopszczyżnie , 

gm. Nowa-Mysz, pow. Ba,ranowicze, Szer. 26 p . p. jedno 
wojsk. 1566, zaginął w 1944 - matka Spó1niak Marta. 
Ob. II-3/30l-S. K-9480 

2) Spólniak Wincenty, ur. 13.111. 1926 w Sucharopszczyżnie, 
gm. Nowa-Mysz, pow. Baranowicze, S. Józefa i Marty, rol
nik, zam. w Sucharopszczyźnie, gm. Nowa-Mysz, pow. Ba
ranowicze, szer. 26 p. p. jedno wojsk. Nr. 1566, zaginął w 
1944 - matka Spó1niak Marta. Ob. I1-3/301-S. K-9481 

3) Szyller Jan, ur. 20.X. 1904 w Szamowie, gm. Witania. 
pow. łęczycki, S. Antoniego i Eugenii, nauczyciel, zam. w 
Ostrosku, gm. Orzeszków, pow. turecki, por., Dywizjonu Ta 
boru w Koninie, zaginął w 1939 w czasie kampanii wrześnio

wej - żona SzyBer Wanda-Helena. Ob. 11-3/300-S. 
K-9759 

4) Dytman Edward-J6zef, ur. 19.11. 1909 w Szabelni, gm. 
Duraczów, , s. JuHana i Marianny, formierz, zam. w Koń
skich, ul. Kościeliska 5, szer. 10 p. a.!., zaginął w 1939 w 
'czasie kamp. wrześniowej - żona 'Dytman Stefania. 
Ob. II-3/72-D. K-9758 

5) Sadowski Józef-Zbigniew, ur. 10.VII. 1911 , w Łodzi , S. 

Józefa i Kamili-Marianny, robotnik, zam. w Łodzi, Edwar
da 28, szer. 26 Dyw. Artylerii Ciężkiej w Skierniewicach, 
zaginął w 1939 w czasie kamp. wrześniowej - żona Sadow
ska Kazimiera. Ob. 11-3/293-S. K-9'i'57 

6) Frykiewicz Józef, ur. 1.1. 1911, wieś Izahelów, gm. 
Wojsławice, S. Walentego i Heleny, Tkacz, zam. wieś Rębie
slde, gm. Wojsławice, pow. sieradzkiego, st. strzelec 10 p. p. , 
zaginął w 1939 w czasie kamp. wrześniowej - żona Fl'yld e
wicz Helena. Ob. 11-3/48-F. ' K-9756 

W Obwodowym Urzędzie Inwalidzkim w Międzyrzeczu: 

l) Cybulski Jan, rolnik, ur. 1914 w Dzurkowie, s . Stanisła
wa i Anny, zam. w Dzurkowie, pow, Kołomyj a , szer . J edn. 
Wojsk. w Kołomyi, zaginął w 1942 - żona Helena Cybulska. 

~/4q 
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2) Husiatyński Marian, rolnik, ur. 1909 w Iscznie, s. Adol
fa i Karoliny, zam. w Sadeczkach, pow. Krzemieniec, szer . 
Jedn. Wojsk. W. p., zaginął w 1944 - żona Rozalia Husia
tyńska. 11-2/ 44/48. 

3) Sochacki Cezary, robotnik, ur. 22.IX. 1910 w Koszysz
czach, s. Baltazarego i Karoliny, zam. w Janowej Dolinie, 
pow. Kostopol, sierż. 44 p . p ., zaginął w 1939 - żona Micha
lina Sochacka. II-2/119/48. 

4) Stochły Władysła:w, szofer, ur. 20.IX. 1919 w Sorokach, 
s. Jana i Julii , zam. w Radomiu, szer. Jedn. Wojsk. nr. 333 
Armii Radzieckiej, zaginął w 1941 - matka Julia Stochła . 

II. 2/41/48. K-9685 
W' Obwodowym Urzędzie Inwalidzkim w Ostrowie Wlkp.: 
l) Jurek Franciszek, ur. 11.X. 1912 wDaniszynie, s . Pio

tra i Józef y, ost. zam. Cegły, pow. Krotoszyn, zaginął jako 
żołn. 56 p. p . w Krotoszynie - żona Jurek Elżbieta. 

In 14/2/48. • 
2) Kliber Władysław, ur. 24.VIII. 1914 w Piwonice, s. Mi

chała i Marii, ost. zam. w Piwonice, pow. KaliS'Z, robotnik, 
zaginął jako żołn. 29 p. p . w Kaliszu - żona Maria Kliber. 
In 14/287/47. 

3) Knuła Edmund, ur. 7.X. 1916 w Gębicach, S. Władysła

wa i Elżbiety, ost. zam. w Gębicach, pow. Gostyn, robotnik, 
zaginął jako żołn. 55 p. p . w Lesznie w 1939 - rodzice Wła
dysław i Elżbieta. In 14/943/46. 

4) Wolnicki Franciszek, ur. 27.III. 1908 w Bieżeniu , s. An
toniego i Franciszki, ost. zam. Mazury, pow. Ostrów Wlkp., 
sto1arż, zaginął jako żołn. Dyw. Art. Konnej w Dubnie -
żona Julianna Wo1nicka. In.l4/380/47. 

5) Woji:czak Marian, ur. 25.VII. 1912 w Stropieżynie, S. Jó
zefa i Marianny, om. zam. Janów, pow. Konin, robotnik, 
zaginął jako żołn. 69 p. p. artylerii w Gnieżnie w 1939 -
żona Wojt.czak Anna. In 14/379/47. 

6) Przybecki Stefan, ur. 31.VII. 1918 w Korytnicy, s. Waw
rzyńca i Katarzyny, ost. zam. Llgota, pow. Krotoszyn, ro
botnik, za'ginął jako żołn. 3 komp. 60 p. p. w Ostrowie 
w 1939 - oj,ciec Przy,becki Wawrzyniec. In 14/386/47. 

7) Łagoda Adam, ur. 15.II. 1908 w Plewinie, S. Jana 
1 Agnieszki, ost. zam. Zbiersk, pow. Kalisz, zaginął jako 
żołn. 29 p. p. w Kaliszu - żona Anna. In 14/ 10/48. 

8) LatańsIki Stefan, ur. 25.VIII. 1914 w Nowolipsku, s. Sta
nisława i Marianny, ost. zam. Broniszewice, pow. Jarocin , 
robotnik rolny, zaginął jako żołn. 17 p. p. art. lekkiej 
Gniezno - maka Maria Latańska. In 14/19/48. 

9) Kaszyński Władysław, ur. 26.X. 1910 w Chojno, s Kon
rada 1 Stanisławy, ost. zam. w Chojnie, pow. Kalisz, rolnik, 
zaginął w 1939 jako iołn. 60 p. p . w Ostrowie - żona Ka
azyńska Pelagia. In 14/36/48. 

10) Józefowicz Franciszek, ur. 27.X . 1912 w Grodżcu , S. 

Józefa i Józef y, om. zam. w Grodźcu, pow. Konin, rolnik, 
zaginął jako żołn. W. P. w 1939 - źona Maria Józefowiczo
wa. In 14/21/48. 

11) Głowacki Franciszek, ur. 9.VIII. 1906 w Zalesiu, s. Jó
zefa i Małgorzaty, cst. zam. Szczepidło, pow. Konin, rolnik, 
zaginął jako żołn. 25 p. p. w Kaliszu w 1939 - żona Helena 
Głowacka. In 14/7/48. ._ 

12) Krukowski Leon, ur. 27.V. 1890 w· Breitenfe1d (Niem~ 
cy), s. Franciszka i Joanny, ost. zam. Warszawa, zbOŻOWiec, 
zaginął jako por. W. p. w 1939 - żona Krukowska Kazi

miera. In 14/20/48. K-9682 

W Obwodowym Urzędzie Inwalidzkim w Pszczynie: 

1) Michalak Adam, ur. 25.XI. 1899 w Międzybrodziu, s. Ja
na i Marii z Kaniorów, zam. w Kozach, nr. 592, pow. Wado
wice, szere-g. 3 bat. zap. w Bielsku zaginął w 1939 - żona 

Tekla Michala:kowa. 426/10/47. K-9062 
W Obwodowym Urzędzie Inwalidzkim w Szczecinie: 

1) Burnos Jan, szofer, ur. 15,X1. 1909 w Wilnie, s. Mikołaj a 

1 Pauliny, zam. w Wilnie, st. strzelec 6 p. legionów zaginąl 
w 1939 - żona Burnos Helena. 151/46. 

2) Bogdanowicz Antoni, kupiec, ur. 2.II. 1907 w Zaborach, 
S. Adama i Emilii, zam. w Zaborcach, szereg. armii Ko
ściuszkowskiej, zaginął w 1944 - żona Bogdanowicz Zofia. 
363/46. 

3) Dłużniewski Waciaw, rolnik, ur. w 1924, Nowosiółki, 
s. Adama i Anny, zam. Nowosiółki, szer, armii radzieckiej, 
zaginął w 1943 - ojciec Dlużniewski Adam. 52/46. 

·4) Wol'kaniec Jan, rolnik, ur. 24.VI. 1900 w Klu5ku, s. 
Franciszka i Walerii, zam. w Czarnej Wsi, kapral 42 p. p., 
zaginął w 193,9 - żona Wołkaniec Zofia. 187/46. 

5) Cendrowski Jan, elektromonter, ur. 24.v1. 1906 Warsza
wa, s. Wojciecha i Zofii, zam. Warszawa, sierżant , zaginął 
w powstaniu - żona Cendrowska Zofia. 37'9/46. 

6) Moniuk Władysław, rolnik, ur. 4.1. 1921 w Marynpolu, 
S. Filipa i Ludwiki, zam. w Ożalu, szer. armii radzieckiej, 
zaginął w 1944 - ojciec Moniuk Filip. 1230/47. 

7) Baduniec Jan, kolejarz, ur. w · 19'15 w Wilnie, '5 . Jana 
i Wiktorii, zam. w Wilnie, szer. 3 Baon. Saperów, zaginął 
w 1939 - żona Baduniec Ludwi'ka. 255/46. 

8) Dziedzic Piotr, br. 29.VI. 1916 w Symbiersku, Rosja, 
s. Józefa i M·arii, zam. w Wysokiem -k. Krasnegostawu, 
szer. 44 p. p. zaginął w 1939 - żona Dziedzic Maria. 809/47. 

9) Taratuła Marian, ur. 27'x1. 1'897 r. we Lwowie, s . Ga
bryela i Franciszki, zam. we Lwowie, sietżant. zaginął w 
1939 - żona Taratuła Apolonia . 158/47. 

10) Zieliniecki Władysław, rolnik, ur. 25.VIII. 1914 w Sta
nisławowi~, s. Jana i Emilii, zam. w Czelabińsku, Rosja, 
szer. armii radzieckiej, zaginął w 1943 - żona Zieliniecka 
Elżbieta . 2'i5/46. 

11) Krok Jan, rolnik, ur. 28.1. 1894 w Smolnikach, s. Ka
zimierza i Krystyny, zam. w Symowódzku Wyżnym, szer. 
armii p~ls'kiej zaginą ł w 1939 - żona Krok Stefania. 186/46 

12) Cieśla Edward, nauczyciel, ur. ll,IX. 1901 w Dębie:>" 

s. Michała i Heleny, zam. w Białymstoku , porucznik, zag i nął 

w 1942 - żon a Cieślowa Janina . 58/46 

13) Bętkowski Mieczysław-Wiktor, ur.' 15.V. 1893 we Lwo
wie, syn Jana i Teresy, zam. w · Wrześni, major W. P. za
ginął w 1939 - żona Bętkowska Zofia. 802/47. 

14) Baranowski Józef, rolnik, ur. 17.II. 1902, Małe Wor
nany, S. Stanisława i Emilii, zaro. w Mulach, szer. a,rmii ra
dzieckiej, zaginął w 1944 - żona Baranowska Pelagia. 26/48. 

15) Konrad Piotr, rolnik, ur. w 1916 w Możałowicach, s. 
Bazylego i Katarzyny w Możałowicach, podoficer I Dywizji 
armii pols'kiej, zaginął w 1944 - żona Konrad Salomea. 
1320/ 47. 

16) Soltysiak Antoni, rolnik, ur. 1.2'x. 1907 w Mierzyszcze
wie, S. Józefa i Katarzyny, zam. w Z.S.R.R., szeregowiec 
l Dywizji piechoty im. Tad. Kościuszki, zaginął w 1943 -
żona Sołtysiak Ludwika. 391/46. 

17) Langner Józef, artysta malarz, ur. 2.XII. 1914 w Lwar
dzewie, s. Aleksandra i Józef y, zam. w m. Wróblano, ka
pral 31 p. p. , zaginą ł w 1939 - żona Langner Helena. 
104/ 46. 

18) Bilińsk i Stanisław, ur. 29.X. 1916 w Bytomiu, S. An
ton'iego i Urszuli, zam. w Łucku , kapral I p. lotniczej, za
ginął w 1939 - matka Czułowa Urszula. 16/ 46. 

19) Saczała Henryk, rolnik, ur. 16.IX. 1916 vi Szczawinie, 
s. Stanisława i Anieli , zam. w Modzreno, szer. 8 p. art. lek, 
zaginął w 1939 - żona Saczała Cecylia. 1333/47. 

20) Kosman Józef, fryzj.er, ur. 14.1. 1912 r . w Warszawie, 
s. Mojżesza i Mindli, zam. w Z.S.R.R., szeregowiec I Dywizji 
Piechoty; zaginął w 1943 - żona Kosman Aleksandra. 27/46. 

21) Górski Stanisław; instruktor P. W., ur. lUX. 1908 
w Łomży, s. Juliana i Antoniny, zam. F'odhajczyki, podpor. 
rezerwy 49 p. p. zaginął w 1939 - żona Górska Michanna. 
407/47. 

22) Hołub Marian, rolnik, ur. 16.X. 1913, wieś Blikany, s. 
Władysława i Władysławy, zam. w Blikanach, szer. armii 
radzieckiej zaginął w 1945 - żona Hołub Maria. 702/47. 

23) Rutkowski Zygmunt, technik, ur. 20.VII. 1912 Droho7' 
bycz, S. Franciszka i Marii, zam. w Warszawie, por. rez. 
p. a. e. zaginął w 1939 - żona Rutkowska Henryka. 804/47. 

24) Brejwa Michał, robotnik, ur. 19.XI. 18{l6 w Wilnie. 
s . Jana i Heleny, zam. w Wilnie, strzelec, zaginął w 1944 -
żona Brejwo Helena. 1310/47. 

25) Lewandowski Antoni, ślusarz, ur. 3.v. 1984, Pleszewo, 
s. Jana (Apolonii, zam . w grom. Wi erzchnia, kapral, zagi
nął w 1939, opiekunka małoletn ich sierot Prokozuk Agniesz
ka. 1221/4'i'. 

26) Bogdanowicz Leonard, kupiec, ur. 1907 w Wilnie, s. 
Benedykta i Michaliny, zam. w Wilnie, szeregowiec, zaginął 
w 1943 - żona Bogdanowicz Maria. 143/46. 

27) Jagielnicki Eugeniusz, motorowy, ur. 29.xn. 1919 wKa
łuszu, S. Karola i Marii, zam. w Kałuszu, szeregowy, 'zaginął 
w 1941 - ojciec Jagielnicki Karol. 253/46. K-8334 

Wzywa się wszystkie osoby, które posiadają wiadomości 

o wyżej wymienionych zaginionych, aby zawiadomiły o tym 
właściwy Obwodowy Urząd Inwalidzki w ciągu trzech mie
sięcy od ogłoszenia obwieszczenia z powołaniem się na 
znak akt. 

Obwieszczenia sądowe 
UMORZENIE DOKUMENTÓW 
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE 

Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział I postanawia unie
wa'żnić akcje Spółki Akcyjnej Budowy i Eksploatacji Zakła
dów Kąpielowych w Polsce z siedzibą w Warszawie, Kra
kowskie Przedmieście 16, nominalnej wartości po 100 zł. 

i 'oznaczone numerami kolejnymi od 7QOl-132oo. Odpis po
stanowien ia doręczyć Spółce Ak'cyjnej Budowy i Eksploata
cji Zakładów Kąpielowych w Polsce i treść niniejszego po
stanowieni a ogłosić w Monitorze Polskim . 0-2545 

UST ANOWIENIE KURA TORA NIEOBECNYCH 
I. Sąd Okręgowy w Warszawie ogłasza, że na podstawie 

art. 157 § 1 kpc: 
l) Adw. Brodowski Bolesław , zam. w Warszawie, Koszyko

wa Nr 35 m 6, został ustanowiony kuratorem do zastępowa
nia nieznanej z miej sca pobytu Marii BH w spraw.ie z po
wództwa Władysława Bilo rozwód. I C. 591 /48 . 0-2938 

2) Adw. Zdzisław Grabczyński , zam. Warszawa, Wileń

ska II , został ustanowiony kuratorem do zastępowania nie
znanego z miejsca pobytu Feliksa Waszkiewicza w sprawie 
z powództwa Zofii Waszkiewicz o rozwód . X 2C 336/48. 

0-2998 

II. Sąd Okręgowy w Elblągu ogłasza, że na podstawie 
art. 157 § l kpc: 

Adw. Marjan Kozakiewicz, zam. Elbląg, Trybunalska 8, 
został ustanowiony kuratorem do zastępowania nieznanej 
z miejsca pobytu Mieczysławy Łęgowicz vel Łągowicz 

(Łongowicz), ost. zam. we wsi Wiski, gm. Huszcza, pow Bia
ła-Podlaska, w spraw.ie z powództwa Łągowicza Edmunda 
o rozwód. C-18/4a. K-8015 

III. Sąd Okręgowy w Kaliszu ogłasza , że na podstawie 
art. 15';' § 1 kpc: 

Adw. Tadeusz Mellerowicz, zam. Kalisz, Kolegialna 2, zo
stał ustanowiony kuratorem do zastępowania nieznanego 
z miejsca pobytu Wilhelma-Fridricha-Herma na Fennera, 
ost. zam. w Łodzi, w sprawie z powództwa Niny Fennerowej , 
o unieważnienie małżeństwa. C. 130/ 48. K-9148 

IV. Sąd Okręgowy w Katowicach ogła sza, że na podsta
wie art. 157 § I kpc: 

I) Felicjan Ordza, Kier. Sekr. Sąd Okręgowy Katowice. 
został ustanowiony kuratorem do zastępowania nieznanego 
z miej sca pobytu Olewińskiego Wilhelma. ost. zam. Skier
niewice, w sprawie z powództ.wa Ireny z Koperów Olewiń
~k i ej . C. 326/ 48 

Nr 57 

2) Augustyn Kiełkowski, sto rej. Sąd Grodzki Katow.ice. 
został ustanowiony kuratorem do zastępoawania nieznanej 
z miejsca pobytu Jadwigi z Sliwów Bogackiej, 08t. zam. Szo
pienice, Warszawska 77, w sprawie z powództwa Alfonsa 
Bogackiego o rozwód. C. 168/48. _ 

3) Józef Sate.mus, Sekr. Sąd Okiręgowy Katowice, zostal 
ustanowiony kuratorem. do zastępowania nieznanego z miej 
sca pobytu Tadeusza Henryka Staniszewskiego, ost. zam. 
Katowice, Gen. Z.ajączka 11, w sprawie z powództwa Haliny 
z Wdedzieni.apinów Staniszewskiej o rozwód. C. 194/48. 

4) Jan Jałowiecki, st. sekr. Sąd Okręgowy Katowice, zo
stal ustanowiony kuratorem do zastępowania nieznanej z 
miejsca pobytu Marianny z Guzendów Greinertowej, osL. 
zam. Katowice, Karola 2, w sprawie z powództwa WHhe1ma 
Alfreda Grejnerta o rozwód. C. 357/48. 

5) Franciszek Galus, st. rej. Sąd Grodzki Katowice, zos·tał 

ustanowiony kuratorem do zastępowania nieznanego z miej
sca pobytu Kazimierza Bezrąk, ost. zam. Lwów, w sprawie 
z powództwa Heleny Wandy z Sawickioh Bezrąkowej, o roz
wód. C. 246/48. K-9012 

6) Felicjan Ordza, Kier. Sekr. Sąd Okręgowy Katowice, 
został ustanowiony kuratorem do zastępvwania nieznanego 
z miejsca pobytu Barucha Ludwika, 05t. zaro. Wolany 129, 
gm. Puszczyków, pow. Kłodzko, Śląsk Dolny, w sprawie z 
powództ\y'a Heleny z Wójcików Baruchowej o rozwód. 
C. 289/47. 

7) Roman Pyka, prak. kanc. Sąd Okręgowy Katowice, ' zo
stał ustanowiony kuratorem do zastępowania nieznanej .z 
miejsca ' pobytu Stanisławy Kardaszewskiej z Dulewskich . 
ost. zam. Będzin, w sprawie z powództwa Stefana Karda
szewskiego o rozwód. C. 414/48. 

8) Jan MusIalik, sekr. Sąd Okręgowy Katowice, zostal 
ustanowiony kuratorem do zastępowania nieznanego z miej 
sca pobytu Jana Szekułowskiego, ost. zam. Pszczyna, w spra
w.ie z PQwództWa Walerii z Czemborów Szekułowskiej o roz
wód. C. 514/48. 

9) Elżbieta Kusiówna, st. rej. Sąd Okr. Katowice, zostala 
ustanowiona kuratorem do zastępowania nieznanego z miej
sca pobytu Mariana Kwapienia, ost. zam. Wrocłw w spra
wie z powództwa Marii z Sobieskich Kwapieniowej o roz-
wód. C. 396/ 4:8. - -

lO) Elżbieta Kusiówna, st. rej . Sąd Okręgowy Katowice, 
została ustanowiona kuratorem do zastępowania nieznane.i 
z miejsca pobytu Anieli z Nowaków K.arolewskiej, ost. zam. 
Katowice, Sobieskiego 12, w sprawie z powództwa Fran
ciszka Karolewskiego o rozwód. C. 101/48. 

11) Wanda Johnówna, st. rej . Sąd Okręgowy Katowice, zo
stała ustanowiona ku~atorem do zastępowania nieznanej z 
miejsca pobytu Stefanii z Broniarczyków Wonerowej, osL 
zam. Katowice, Sienkiewi.cza 13, w sprawie z powództwa Dr. 
Kazimierza Wonera o rozwód. C. 157/ 48.' 

12) Jerzy Nowakowski, Katowice, Sikorskiego 23, został 

ustanowiony kuratorem do za,itępowania nieznanej z m ie.i
sca pobytu Ęeleny z GOjżewsk.ich T rzeciakowej, ost. zam. 
Asmar, w sprawie z powódzwa Kazimi,erza Trzeciaka o roz
wód. C" 289/48. 

13) Jan Musialik, sekr. Sąd. Okręgowy Katowice, zostal 
ustanowiony kuratorem do zastępowania nieznanej z miej· 
sca pobytu Łucji Otylii z Kubistów Franczakowej, ost. zam 
Katowice, ul. 27 Stycznia 32 m . 6 w sprawie z powództwa 
Zygmuta Franczaka O rozwód . C. 582/48. K-630:C 

V. Sąd Okręgowy w Lublinie ogłasza , że na podstaw il 
art. 157 § I kpc: 

l) Adw. Stefan Kueharzewski , zam. Lublin, został ustano
wiony kuratorem do zastępowania nieznanej z m iej sca po
bytu Władysławy Wójcik, ost. zam. Lublin, w sprawie z po
wództwa Andrzeja Wójcika o roZ\vód. I C. 53/48. K-904G 

2) Adw. Wojciech Jarosławski, zam. Lublin, został ustano
wiony kuratorem do zastępowania n.i.eznanego z miejsca po
bytu Jana Bartoszu~a, ost. zam. wieś Władysławów, gm . 
01chowiec, pow. chełmski w sprawie z powództwa Zofii Bar
toszuk o rozwód. I C. 400/48. K-8723 

3) Adw. Ludwika Timme, zam. Lublin, została ustanowi o
na kuratorem do zastępowania ni eznanego z miejsca pobyt.u 
Stanisława Stefańskiego, ost. zam. Lublin. w sprawie z po
wództwa Ireny-Marii Stefańskiej o rozwód. I C. 255/48. 

K-8721 
4) Adw. Władysław Czarnecki , zam. Lublin, został usta 

nowiony kuratorem do zastępowania nieznanego z miejsca 
pobytu Oskara Kluska , ost. zam. wieś Krzesimów, gm. Mel- · 
giew, pow. Lublin, w sprawie z powództwa Ludmiły Klusek 
o rozwód. I C. 394/48. K-8722 

VI. Sąd Okręgowy w Łodzi ogła sza , że na podstawie 
art. 157 § I kpc: 

I) Stanisław Maciejewski, zam. Łódź, Wólczańska Nr. 22G 
został ustanowiony kuratorem .do zastępowania nieznanego 
z miejsca pobytu Michala Cierpisza, ost. 7,am. Łódź, w spra
wie z powództwa Stefanii Cierpisz o rozwód. C. 695/48. 

K-8093 
2) Leon Andrzejewski , zam. Łód ź , ul. Andrzeja Nr. 7, zo

stał ustanowiony kuratorem do zastępowania nieznanej 
z miejsca pobylu Kazimiery-Heleny Chojnackiej, ost. zam. 
Łódź, w sprawie z powództwa Jana Chojnackiego o rozwód. 
c. 711 / 48. K- 8092 

3) Adw. Marian Rutkowski. Łódź, Piotrkowska Nr. 130, 
zost.ał ustanowlony kurat.orem do zastępowania nieznanego 
z miej sca pobytu Bronisława Barcicldego, ost. zam. Często

chowa w sprawie z powództwa Władysławy Barcickiej. o roz
wód. C. 740/48. K-8091 

VII. Sąd Okręgowy w Łomży ogłasza, że na podstawie 
"rt. 157 § I kpc: 

Adw. Adam Mieczkowski , zam. w Łomży, Polowa 19, zo
stał ustanowiony kuratorem do zastępowania nieznae.i z 
miejsca pobytu Heleny Buchowieckiej , ost. zam. w Ost.rołęce. 
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w sprawie z powództwa Mieceysława Buchowieeki~gp o roz
wód. C. 20/48. K-8278 

VIII. Sąd Grodzki w Miechowie podaj~ do wiad<>mości, że 
na zasadzie art. 157 § l kpc: 

Adw. Władysław Romszajd w Miechowie, został ustano
wiony kuratorem do zastępowania nieznanych z mi~jsca po
bytu Jana Papaja i Michała Papaja w sprawie z wnioslw 
Stanisława Papaja, zam. w Jeżówce, gm. Tczyca, pow. Mie
chów,- zastąpionego przez adwokatów: W. Gładyszowskiego 
i Z. Roczniaka z Miechowa w sprawie działu spadkowego. 
Sp. 59/48. K-85813 

IX. Sąd Okręgowy w Nysie z siedzibą w PrudiniJru · ogła
.:;za, że na podstawie art. 157 § l kpc: 

St. rej . Henryk Oisek z Sądu Okręgowego w Nysie z sie
dzibą w Prudniku został ustanowiony 'kuratorem do zastę
powania nieznanego rz; miejsca pobyfu Franciszka Lubawy, 
ost. zam. Poznań, UL Potockiej 5 w sprawie z powództwa 
Ludmiły , Lubawa w Głucholazach, Kraszewskiego 4i3 o roz
wód. C-46/48. K-9058 

X. Sąd Okręgowy w Ostrowie Wlkp. ogłasza, że na pod
stawie artykułu 157 § 1 kpc: 

Adwokat Franciszek Zieliński w Ostrowie, Sądowa 8 został 
ustanowiony kuratorem do zastępowania nieznanych z miej
<;ca pobytu: 

1) Margaret y Bernsztein z domu Wólf, 
2) Willi ~rneszteina, 
3) Matyldy Neumann, 
4) .Juliusza Neumanna, 
5) Salo Wolta, 
6) Lei Totzek z domu Woll, 
7) Hugona Totzeka, ostatnio zamieszkałych w Oleśnicy, 

woj. dolnośląakiego. 

8) Izydora Wolla, ostatnio zamieszkałego we Wrocławiu 
w sprawie z powództwa Jana Kałkusa, rolnlka .w Wielowsi, 
powiatu ostrowskiego - III. 1. CJ. 354/37 - \) złożęnie 

oświadczenia woli. K-9Q59 

XI. Sąd Okręgowy w Siedlcach ogłasza, że na podstawie 
art. 157 § l kpc: 

Adw. Bohdan Knol[, zam. Siedlce, został ustanowiony ~u
ratorem do zastępowania nieznanego z miejsca Pobytu Gu
stawa Piotra Sattela, ost. zam. we wsi i gminie Sobolew. 
w sprawie Stefanii Marii SaMel o rozwód. C.23/46. 

K-9052 

XII. Sąd Okręgowy w Sosnowcu ogłasza,że na podstawie 
art. 157 § l kpc: 

Mw: Janusz Borowski, "zam. Sosnowiec. Warszawska 6, 
~6stał ustanowiony lruratorem do zastę'POwaIria nieznanej 
z miejs ca pobytu Karoliny Jędrycbowskiej, w sprawie z po
wództwa Feliksa Jędrychowskiego o rozwód. I. L C. 120/48. 

K-8718 

XID. Sąd Okręgowy w Swidnicy, Wydział Zamiejscowy 
w Wałbrzychu ogłasza, że na podstawie art. 157 § l kpc: 

Adw. Marian Jazienicki, zam. w Solicach~Zdroju, pow. 
Wałbrzych, Kolejowa Nr. 1 został ustanowiOll~ 'kuratorem do 
:astępowania nie~anej z miejsca pobYłU Stefami z Sankow
.kich Grygorowicz w sPł-awie z powództwa Stanisława Gry
gorowicża o rozwód. L C. 92/48. . K-85'i'8 

XIV. Sąd Okręgowy we Wrocławiu ogłasza, że na podsta
Me art. 157 § l kpc: 

1) Ad,w. Dzias Marbach, zam. Wrocław, Odrzańska 17, zo
stal / ustanowiony kuratorem do zastępowania nieznanego 
z miejsca pobytu Stefana Trofimczuk, ost. zam. we Wro
cławiu w sprawie z powództwa Wandy Troflnlczuk, ur. Ma
zurek, zam. Wrocław, ul. Stalina 181 m. 7 o unieważnienie 
małżeństwa. I C. 206/48. K-83l4 

2) Adw. Juliusz Bełtowski, zam, Wrocław, Szewska 64, zo
stal ustanowiony kuratorem do zastępowania nieznanego 
z miejsca pobytu Antoniego J 'uliana Gabryszewskiego, ost. 
zam. w War,szawie w sprawie z powództwa Leokadii Gabty
szewskiej, działającej przez pełnomocnika adw. dr. Jerzego 
Jabłońskiego o rozwód. I C. 142/48. KN-62&3 

3) Adw. Paweł Neuman, zam. we Wrocławiu" ul. Ofiar 
Oświęcimskich 19, został ustanowiony kuratorem do zastę

powania nieznanej z miejsca pobytu Jadwigi Kulikowskiej , 
ost. zam. w Drusklennikach w sprawie z powództwa Józefa 
Kulikowskiego o rozwód. I C. 65/48. KN-61 06 

4) Adw. Jan Eulerski, zam. Wrocław, Kołłątaja 32, został 
ustanowiony kuratorem do zastępowania nieznanej ,z m iej 
sca pobytu Marianny Pietryka, ost. zam. Wrocław w spra
wie z powództwa Andrzeja Pletrykj o rozwód. r: C. 131 /48, 

KN-4940 
Sąd wzywa nięmanych z miejsca pobytu, aby zgłosili się 

do uczestniczenia w pomienionych procesach. 

REJESTR SPóŁDZIELNI 
SĄD OKRĘGOWY W EŁKU 

Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego w Ełku wpisa
no dnia 24 lutego 1948 roku przy firmie "Apteka - sukce
sorowie Adama-Ail1tońiego Bujakowskiego w Suwałkach" 

pod N. R. H. A. 3/2 "Firma została wykreślona z Rejestru 
Handlowego". KN-5524 

SĄD OKRĘGOWY W BIAŁYMSTOKU 

Sąd Okr"ę'gowy w Białymstoku jako Rejestrowy obwiesz
cza, że 'do rejestru spółdziel,ni zostały wpisane następujące 
wpisy: 17 stycznia 1948. 

Nr. RHA. 8. Przedsiębiorstwo pod firmą: "Apteka - An
toniego RadziszewSikiego, stacja Czarna Wieś", wykreślona 

z re jestru. 
Nr. RHA. 9. Przedsiębiorstwo pod firmą : "Apteka Stani

sława Olszewskiego" w Ciechanowcu, wykreślona z rejestru. 
Nr. RHA. 10. PrzedSiębiorstwo pod firmą : "Apteka w Su

chowali ~ Mg,r. Farm. Wiktora Ancypó", wykreślić z re
jestru. 

"MONITOR POLSKI" - dnia 24 czerwca 1948 lo 

24 stycznia 1948. Nr. RHA. 19. Przedsiębiorstwo pod fir
mą: "Apteka Mgr. Farm. Z. Zawadzkiej w Białowieży", wy
~reślono z rejestru. 

26 lutego 1948. Nr. RHA. 16. Przedsiębiorstwo pod !:inną: 

"Apteka Adama Kiresowieckiego" w Białymstoku, wykre
ślona z rejestru. 

23 kwietnia 1948. Nr. RHA. 24. "Komunalna Kasa Oszczęd
ności Powiatu Bielsko-Podlaskiego w Bielsku Podlaskim". 
Siedziba: Bielsk..podlaski. Zakres ddałania Kasy: przyjmo
wanie wkładów oszczędnościowych, lokat na imienne ksią
żeczki wkładowe, w szczególności instytucji finansowych 1 
ubeZipieczeniowych, otwieranie rachunków bieżących, udzie
lanie pożyczek: wekslowych, na skrypty, pod zastaw, kredy
tów na rachunkach bieżących, dyskontowanie weksli, inka
sa weksli, na zlecenie i rachUil1ek osób trzecich inkasa we
ksli, listów ' przewozowych i innych dokumentów, na cele 
budowlane kredytu wekslowego, ,kupno i sprzedaż na rachu
nek osób trzecich papierów wartościowych, redyskontowa
nie weksli, zastaw własnyoh papierów wartościowych, za
ciąganie pożyczek za zezwoleniem władzy Nadzorezej, 
umieszczanie wolnej gotówki, nabywanie i budowanie nie
ruchomości, dokonywanie prrzekazów! przelewów krajo
wych, przyjmowanie na przechowanie papierów wartościo
wych, wynajmowanie schowków, nabywanie wierzytelności, 
udzielanie gwarancji. Kapitał zakładowy 1.000.000. Człon

kami dyrekcji są: Okniński Stanisław - Dyrektor Zarzą
dzający, Kastaniecki Jerzy - Zastępca Dyrektora Zarządza
jącego i Piszczatowski Stanisław - Członek Dyrekcji. Dy
rektor Zarządzający reprezentuje Kasę wobec wszelkich 
władz, urzędów, instytucji i osób. Zobowiązania oraz peł
nomocnictwa winny być pod pieczęcią podpisywane przez 
dwóch członków dyrekcji lub osoby UipOważnione, z obowią
zującym podpisem Dyrektora Zarządzającego lub jego za
stępcy. Likwidację Kasy przeprowadza się na podstawie 
przepisów art. 55-65 Rozp. Prez. Rz.z dn. 24.X.34 r. o Ko
munalnych Kasach Oszczędności (Dz. U. R. P. N[". 95, paz.' 
860) oraz przep . §§ 39-43 Rozp. Mln. Skarbu, Spraw Wewn. 
i Sprawiedl. z dn. 16.111.37 (Dz. U. R. P . Nr. 25, poz. 173). 
Rokiem obrotowym - kalendarzowy. K-8837 

REJESTR HANDLOWY 
SĄD OKRĘGOWY W BlAt. YMSTOKU 

Sąd Okręgowy w Białymstoku, jako Rejestrowy~ obwiesz
cza, iż do rejestru handlowego, Dziaru B. wciągnięte zosta
ły następujące wpisy: 20 marca 1948. RHA. 10. Firma 
przedsiębiorstwa: "Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wza
jemnych w likwidacji. Siedziba: Białystok, ul. Kraszew
skiego 1, biuro likwidacyjne do spraw prywatnych za;kła

dów ubezpieczeń . . Reprezentują firmę: Józef Antosiak, Bro
nisław Szymański, Mikołaj Kloczewski i Władysław Droz
dowski. mają prawo każdorazowo ' w liczbie dwóch, podpi
sywać pod stemplem Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń 

Wzajemnych (Biuro likwidacyjne do spraw prywatnych za
kładów ubezp.). Likwidatorem jest !,owszechny Zakład 

Ubezpieczeń Wzajemnych. 

20 kwietnia 1948. RHB. 11 , "Ferrum" , Spółka z ograni-
i czoii1(' oapowieoziarnoś'Ci:;:\": -Przedińiot: prowadzenie -'zbiór

ki złomu i odpadków, p rzetwarzanie i handel oraz prowa
dzenie wytwórni technicznych. Kapitał zakładowy spółki 
wynosi 200.000 zł. , podzielony na 40 udziałów po 5.000 zł. 

każdy. Spólnik może mieć większą ilość udziałów. Człon

kami zarządu są: Łypacewicz Stanisław i Piłulich Włodzi
mierz. Każdy członek zarządu reprezentuje spółkę samo
dzielnie j podpisuje na wszelkich zobowiązaniach i doku
mentach. Przedsiębiorstwo jest spółką z ograniczoną odpo
wiedzialnością. zawartą przed notariuszem Wacławem' Wa
ciorskim w Warszawie w dn. 17.III.48 r . Repert. Nr. 869 na 
czas nieoznaczony. K-8838 

SĄD OKRĘGOWY W :ZĘSTOCHOWIE 

Rej. A . 2022. Sąd Okręgowy w Częstochowie wpisał dnia 
29.IV. 1947 r . do rejestru firanę: Zakład Mechaniczny j Od
lenia Żelaza " Agronom" B-cia Jan Zarzycki i Wacław Za
rzycki w Wieluniu. Przedmiotem ;przedsiębiorstwa jest: za
klad mechaniczny i odlewnia żelaza. Osobami uprawniony
mi do reprezentowania spółki są obaj spólnicy. K-9704 

Rej . A. 2021. Sąd Okręgowy w Częstochowie wpisał dnia 
2,3.IV. 1947 r . do rejestru firmę: Wydawnictwo "Książnica", 
Stefan Janowski i S - ka w Częstochowie. Przedmiote,m 
przedSiębiorstwa jest: wydawnictwo książek do nabożeń'stwa 

j inych druków oraz hurtowa i detalicza sprzedaż wydaw
nictw własnych i obcych. Spólnikami są: Stefan Janowski, 
Ma!ria Prażmowska , Kazimiera Grabowska, Roman Dyder
ski. Spółka firmowa. Do r eprezentowania spółki upoważ

niony jest Stefan Janowski. K-9703 

Rej . A. 2013. Sąd Okręgowy w CrLęstothO'wie wpisał dnia 
26.III. 1947 r. do rejestru firmę: Skup Zboża i Mąki D. Kup
per w Częstochowie. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest: 
handel zbożem j mąką. K-9702 

Rej. A. 2011. Sąd Okręgowy w Częstochowie wpisał dnia 
12.U1. 1947 r. do rejestru firmę: Hurtownia Kólonialno-Spo-
2.ywcza i Artykułów Gospodarstwa Domowego Wł. Koniecz
ny w Częstochowie. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest hur
t.owa i detaliczna sprzedaż artykułów spożywczych. Prokury 
udzielono Tadeuszowi Kasperkiewiczowi. K-9701 

Rej. A. 1961. Sąd Okręgowy w Często9howie wpisał dnia 
7 maja 1948 r. do rejestru firmy "Ster", Wytwórnia Wyro
bów Metalowych i Zabawek Mechanicznych M. Borasiewicz 
i S-ka w Częstochowie , ul. Mała 7. Przedmiotem przedsię
biorstw. jest prowadzenie wytwórni wyrobów metalowych, 
zabawek mechanicznych i innych pokrewnych artykułów. 
Spólnikami są: Marian Borasiewicz, Lech ' Budzyński, To
masz Leskier. Spółkę reprezentują wobec osób trzecich i 
wszelkich wła'!lz i instytucji Marian Borasiewicz i Lech Bu
dzyński, z których każdy z osobna ma prawo samodzielne
go podpisywania w imieniu firmy pod piecżątką tejże zobó-

--'-~ 
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w.ł.ątzań, umów l ' wszelkiego rodzaju oświadczeń . Udzielono 
·pro1ruryTomaszow.l Leskierowi. K-9700 

Rej. A. 1941. Sąd ~owy '\II!' Częstochowie dnia 17.1. 
1947 1'. wykreślił z rejestru handlowego firmę Produkc.ia 
Tapet Józef Krauze i S-ka w Częstochowie, z powodu zli
kwidowania. K-9699 

Rej. B. 320. Sąd Okręgowy w CzęstOChowie w,pisał dnia 
8.VIIL 1947 r. do rejestru finnę ,,Komunikacja Autobusowa 
Czyn", Spółka z ogr. odp. w Częstochowie. Przedmiotem 
przedsiębiorstwa jest prrz;ewóz osób. Kapitał zakładowy wy
nosi 1.000.000 zł, podzielony na 100 udziałów po 10.000 zł. 

kariJd,. udział. KaMy ze 9pólnik6w posiada 10 udziałów. 
;Osobami uprawnionymi do ~rezentowania spółki są: 
Adam Muskała, Nikodem Wolski. Czesł8!W Stefański. Wszel
kie umowy i zobowiązania !ą)ółlti, w tej liCZlbie weksle, cze
ki. przekazy, gwarancje i pełnomocnictwa, wymagają dla 
swej ważności kolektywnego podp:isu dwóch którychkolwiek 
zarządców pod pieczątką firm,.. Korespondencję bieżącą i 
czynności nie zawierające zobowiązań może załabv:ić i pod 
pie<."Lątką fumy ~isywać każdy rz; zarządców samodziel
nie, oraz może samodzielnie odbier-ać i kwitować należności 
pieniężne, listy polecone i pieniężne przesyłki, zaliczenia, to
wary, ładunki kolejowe, dowody przewozowe l t. p ., tudzież 
zastępować spółkę w sądach i urzędach. S[Jólka z ograni
czoną odpowiedzialnością została zawarta u notariusza Wło
dzimiema Skalskiego w Częstochowie w dniu 5.XI. 1946 1'. 

Nr. rep. 1024/46, potwierdzona aktem tegoż notariusza w 
dniu 7.VIIL 1947 r. Nl'. rep. 773/47 na czaS nieograniczony. 

K-9698 
Rej. B. 321. Sąd Okręgowy w Częstochowie 'WIPisał dnia 

9.VIII. 1947 r. do rejestru firmę "Transtor", TowarzystwO' 
Ekspedycyjne, Sp. z o. o. w Częstochowie. Przedmiotem 
przedsiębiorstwa jeSt ekspedycja towaa-ów. Kapitał zakła

dowy wynosi 210.000 zł, podzielony na 420 udziałów po 500 
zł. każdy udział. 300 udziałów wpłacono gotówką, 120 udzia
łów wniesiono w ruchomościach. Osobami uprawnionymi 
do reprezentowama spółki są: Wincenty Jasieki, Ryszard 
Rychter i Józef Jarosz. Wszelkie zobowiązania spółki, jako 
to: umowy, dokumenty, akty, !pełnomocnictwa , zawierające 

zobowiązania w imieniu spól:ki, weksle, czeki. - skrypty 
dłużne i wogóle wszelkie zobowiązania pieniężne podpisywa
ne będą kolektywnie pod pieczątką firany przez jednego któ
regokolwiek z zarządców zawsze łąC1Znie z prokurentem Ka
zimierzem Jasiekim, to jest zobowiązania wymagają dwóch 
podpisów. Natomiast prowadzenie korespondencji, odbie
ranie korespondencji pocztowej, telegraficznej i t. p. bieżące 
czynnOŚCi dokonywne być mogą samodzielnie przez proku
renta lub przez jednego któregokolwiek z zarządców. Spół
kę z ograniczoną odpowiedzialnością zawarto na czas nie
ograniczony przed not. T. Kossem w Częstochowie w dniu 
26 lipca 1947 T. Nr. rep. 1763/47. K-9754 

Rej. A. 1970. Sąd Okręgowy w Częstochowie wpisał dnia 
LVIII. 1946 r. do rejestru firmy Mieczysława KarwO'Vlskie
go, nGwą nazwę firmy, która obecnie brzmi: Mieczysł2w 

Karwowski l S-ka, Wyrób Teksów i Gwoździ Tapicerskich 
w Częstochowie. Spólnikami są: Mieczysław Paweł Kar
wowski, Stanisław Gortat. Każdy ze spólników ,reprezentu
je spółkę, podpis'uje j przyjmuje korespondencję, podpisuje 
wszelkie zobowiązania spóŁki do 100.000.- zł. miesięcznie 

pod pieczęcią firmy. Obaj spólnicy podij:lisują łącznie pod 
pieczęcią firmy zobowiązania , przekraczające 100.000 .- zł. 

K-9753 

Rej . B. 327 . . Sąd Okręgowy w Częstochowie w!pisał dnia 
7.XI. 1947 r. do rejestru firmę: Ceramika - Fabryka Kafli 
w Prusicku, S-ka z ogr. odp. Siedziba - wieś Prosicko, gm. 
Brzeźnica, pow. Radomsko. Przedmiotem przedsiębiOTstwa 
jest wyrób kafli. Kapltał zakładowy wynosi 500.00Ó zł. , po- . 
dzielony na 20 udziałów po 25.000 zł. każdy. Każdy ze spól
ników posiada po 10 udziałów i każdy z nich wpłacił po 
25:000 zł. gotówką. Zarząd stanowią: Józef Cygankiewicz, 
Jerzy Stolarski. Umowa spółki z ogr. odp. zawarta została 
notaa-ialnie przed notariuszem Stanisławem PO'radawskim w 
dniu 9.10. 1947 r. za Nr. rep. 775 na czas 6 lat. K-9752 

Rej. B. 328. Sąd Okręgowy w Częstochowie wpisał dnia 
17.XII. 1947 r . do rejestru firmy: Fabryka Przetworów Zie
mniaC'"t:anych w Złotym Potoku, S-ka z ogr. odp., że dyrek
torem zaa-ządzającym ustanowiony został Jerzy Knothe z u
poważnieniem do jednoosobowego działania we wszystkich 
sprawach należących do kompetencji zarządu i do samo
dzielnego podpisywania w imieniu g,pó~ki. UdzjelonO' pro
kury Jerzemu Knothe'mu. K-9749 

Rej . B. 231. Sąd Okręgowy w Częstochowie wpi~ał dnia 
7.V. 1948 r. do rejestru firmy: Józef Sucheni, Fa bryka Na
rzędzi i Pługów Rolniczych w GidIach, S-ka z ogr. odp., że 

do zarządu wybrano Annę Suchen,i na miejsce zmarłego 

Wincentego Sucheni. Prokurentem firmy został ustano
wiony Izydor Leszczyński . Prokurę Waleriana Wtorkiewi
cza odwołano. K-9748 

Rej . B. 269. Sąd Okręgowy w Częstochowie wpisał dnja 
7.IV. 1948 r. do rejestru firmy Wytwórnia Wyrobów Meta
lowych i Okuć Budowlanych "Odbudowa", S-ka z ogr. odop. 
w Częstochowie, ul. Jasnogórska 15 a. Przedmiotem przed
~iębiorstwa jest: produkcja i handel wszelkimi wyrobam i 
metalowymi i okuć budowlanych. Kapitał zakładowy zo
stał podwyższony do 1.200.000 zł. i podzielony na 600 udzia ·, 
łó~ po 2.000 zł. każdy. Każdy ze spólników może mieć wię
cej udziałów. Zarząd obecnie stanowią: Anna Jezierska, 
Antoni Jezierski i Edward Sierpień . Spółka z ogr. odp. zo
stała zawarla przez not. Antoniego BO'guckiego w Sosnow
cu 8 lutego 1947 r. Rep. Nr. 76/47. Ogłoszenia umieszczane 
będą w Monitorze Polskim. Likwidacja przeprov';'ad zona 
będzie wedle ustawy, K-9747 

Rej , A. 2031. Sąd Okrt:;gowy w Częstochowie wpisał dnia 
28.V. 1947 r. do rejestru fi rmę; Tarta,k Elektryczny w Rud
r.ikach , M, Laskowska, M, Pilśniak , T, Lukas, Za;'ząd sp ra
vvują wszyscy trzej spólniCY. K-9746 



·t 
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Rej. A. 2028. Sąd Okręgowy w Częstochowie wykreślił 

dnia 30.lV. 1948 r . z rejestru firmę: Apteka Leon Zieliński 
w Częstochowie - na skutek utracenia cech kupca rej~stro
wego. K-9745 

Rej. A. 2027. Sąc Okręgowy w Częstochowie wpisał dnia 
A.V. 1947 r. do rejestru firmę: Skup zboża i Sprzedaż Mąki 
Józef Kaczmarek w Wieluruu. Przedmiotem przedsiębio:r

stwa jest skup zboża i sprzedaż mąki. Właścicielem jest Jó
:tef Kaczmarek. K-9744 

Rej . . A. 2082. Sąd Olm"ęgowy w Częstochawie wpisał dnia 
19.XI. 1947 r. do rej estru firmę "CHEMICA" w Częstocho

. wie. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest: s.przedaż chemi
kalii technicznych i artykułów malarski<:'h. Właścicielem 

jest Joanna Rudlicka. K-9739 

Rej. A. 20n.Sąd Okręgowy w Częstochowie wpisał dnia 
29.X. 1947 r. do rejestru firmę: Wytwórnia Wstążek A. i F. 
Fijałkowscy w RadomsIm. Przedmiotem przedsiębiorstwa 

jest wyrób galanterii włókienniczej, w szczególności wstą

żek. Spólnikami są: Alfreda Fijałkowska, Franciszek Fijał
kowski. Alfreda Fijałkowska i Franciszek Fijałkowski za 
w$pólną zgodą upowaimieni są do reprezentowania spółki. 

K-9738 
Rej. A. 2035. Sąd Okręgowy w Częstochowie wpisał dnia 

10.VI. 1947 r . do rejestru firmę: W. Kanigov.rski, Zakład Wa
pienny w Rudnikach Częstochowskich. Przedmiotem przed
siębiorstwa jest: Eksploatacja kamieniołomów wapiennych 
i pieców wapiennych. Właścicielem jest Florianna Halina 
Lesnobrodzka. Prokury udzielono Zbigniewowi Lesnobrodz
kiemu. K-9736 

Rej. A. 2036. Sąd Olm"ęgowy w Częstochowie Wlpisał dnia 
13.VI. 1947 r. do rejestru firmę: Jan Szwedowski, Cegielnia 
w Radomsku. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest wyrób 
cegły ręcznej i wyroby betonowe. Właścicielem ' jest Jan 
SzwedoWISki. K-9735 

Rej. A. 2701. Sąd Okręgowy w CzęstochoWie wpisał dnia 
"I.V. 1948 r. do rejestru firmy: Częstochowska Fabryka Farb 
,.Z8iWodzie", Dr. Wolberg i inż. Karpf w C7.ęstochowie, co 
następuje: w$półwłaścicielami obecnie są: Jadwiga Karpfo
wa, inż. Paweł Karol Wolberg i Krystyna Wolberg po 1/3. 
W imieniu nieletrliej Krystyny Wolberg działa jej matka 
Wacława Steinhagenowa I-voto Kotyllowa, II-voto Wolber
gowa. Prokurentem został ustano,wiony nadal Karol Stein
hagen. K-9734 

Rej. A. 208l. Sąd Okręgowy w Częstochowie wpisał dnia 
18.XI. 1947 r. do rejestru firmę: Hurtownia Galanterii i To
warów Włókienni.czych Józef Majewski w Częstochowie. 

Przedmiotem przedsiębiorstwa jest: Hurtowa sprzedaż ga
lanterii i towa'rów włókienniczych . Właścicielem jest Józef 
Majewski. K-9737 

SĄD OKRĘGOWY W ELBLĄGU 

Dnia 14 maja 1948 r. Sąd Okręgowy w Elblągu, jako reje
strowy, postanowił WlPisać do rejestru handlowego w spra
wie R. H. A. 1/6/46 " Apteka Warmińska" w Kwidzyniu , 
dzierżawca mgr. Władysław Ziarnicki następujące dane: 
Firma wykreślona. K-94~5 

Dnia 14 maja 1948 r. Sąd .O~ręgowy w Elblągu, jako wy-
3ział rejestrowy, postanowił Wpisać do rejestru handlowe
go następujące dane: Firma "B. Chodownik i Syn" w Mal
borku. Siedzibą jest Malbork. Handel towarami włókien
niczo-mieszanymi. Bronisław Chodownik i Stanisław Cho
!łownik. Firmę reprezentują Bronisław Chodownik lub 
otanisław Chodownik. R. H. A. 12/48. K-9844 

SĄD OKRĘGOWY W GDYNI 

W tutejszym rejestrze handlowym dział B. Nr. 215 przy 
firmie Pol.skie Towarzystwo Kontroli "Supervise", Spółka 

e ograniczoną odpowied7.ialnością w Gdyni, ul. Derdowskie
go nr. 7 dnia 12 maja 1948 r. wpisano: Otwarto Oddział w 
t.odzi, ul. Piotrkowska Nr. 67. K-8763 

W tutejszym reje.<;trze handlowym dział B . Nr. 146 pr7.y 
.rlTIIliEi ,,Konsum Nadmorski", Spółka z ograniczoną odpo
wiedzialnością w Gdyni, ul, Leśna Nr. 15 dnia 12 maja 1942 
ir. wpisano: Antoniego Zusina ustanowiono likwidatorem 
~półki. Uchwałą zgromadzenia spólników z dnia 26 kwietnia 
\948 r. postanowiono spółkę rozwiąz.ać i przeprowadzić jej 
Hikwidację. K-8764 

Do. rejestru handl,)\vego B. 254 wpisano 13 maja 1948 r . 
'N finnie: "S'Ka'rpa, spółka z ' ograniczoną odpowiedzialno
ścią", CZłonek Zarządu Kazimierz Jabłoński ustąpił . a na 
jego miejsce wybrany zosiał lVIJe;:,zysław Prałat, który jako 
Jednoosobowy zarządca r~prezentuje spółkę. K--880? 

Do rejestnl handlowego B. 178 '.vpisano 12 maja 1948 r. w 
firmie "Gdańska Spółka Handlowa z ogranic7,Oną odpowie
dzialnością "Commercial Trading Company of Gda\13k Ud". 
Kapitał zakładowy podwyż~zony o 1.800000 zt i wynosi o·· 
becnie 2.000.000 zł. Uchwałą Zgrormdzeni2 ~pó~ników z dnia 
23 kwietnia 1948 r. zmieniono § 5 (k 2pit:\1 7.aldado\"iYi urno

wy spółki. K ·88il l 

Do rejestru handlowego B. '397 wpisano 12 maja Hl·18 r. 
firmę: "Mięsohurt, spółka z ograniczon'1 odpowIE,d?icllno
ścią". Siedziba: Gdańsk -- Wrzeszcz. ul. Danusi Ni'. 2. 
Przedmiot: skup i hurtowa sprzedaż w stanie żywym i bi
tym żywca i rogaci~ny. Kapitał zakładowy wynosi 1.200.000 
zł. Spólnik może mieć większą ilość udziałów . Zarządcami 

są: Mateusz Frąckiewicz, Stanisław Kowalszys i Kazimierz 
Chołodziński. Do reprezentowania spółki na zewnątrz u-" 
prawnieni są dwaj którzykolwiek członkowie zarządu łącz

nie lub jeden którykolwiek z nich łącznie z. prokurentem. 
Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta 
została dnia 10 maja 1948 r. K-8800 

Do rejestru handlowego B. 395 wpisano 8 maja 1948 r. fir
mę "Tekstyl - Bielsko, spółka z ograniczoną odpowiedzial
nością". Siedziba: Sopot, ul. Stalina 771. Przedmiot: Prowa
dzenie sklepu towarów tekstyln~ch. g3lanteryj i1ych i kon
fekcji. Kapitał zakładowy wynosi 1.000.000 zł . Spóinik może 
mieć większą ilość udział6w. Zarządcami Są: Józef Gojtow-

"MONITOR POLSKI" - dnia 24 czerwca 1948 r. 

ski i Czesław Szmytka. Zarząd spółki jest jedno- lub wie
loosobowy. Przy wieloosobowym zarządzie spółkę reprezen
t uje każdy zarządca samodzielnie. Umowa spółki z ograni
cząną odpowiedzialnością zawarta została dnia 5 maja 
1948 r. K-8799 

Do rejestru Handlowego B. 396 wpisano 11 maja 1948 r. 
firmę: "Piekarnia - Cukiernia - Żminkowscy, spółka z 0-

graniczoną odpowiedzialnością". Siedziba: Gdl\ńsk, ul. Bi
skupia Nr. 30. Przedmiot: wyrób i sprzedaż pieczywa. Ka
pitał zakładowy wynosi 250.000 zł. Każdy spólnik może po
siadać dowolną ilość udziałów. Zarządca Wiktor Żminkow
ski. Zarząd spółki jest jednoosobowy. Członek zarządu re
prezentuje spółkę samodzielnie. Umowa spółki z ograniczo
ną odpowiedzialnością zawarta została dnia 29 kwietnia 
1948 r. K-8793 

Do rejestru handlowego B. 5 wpisano 11 maja 1948 r. w 
firmie "Pantarei" Powszechne Zakłady Magazynowe i Tran
sportowe, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Człon

kowie 7.arządu Kazimierz Mucha i Franciszek Marszał ustą
pili. Jedynym członkiem zarządu wybrany został Edward 
Toczyski. Zarząd spółki składa się z jednego lub większej 
liczby · członków zarządu. Każdy członek zarządu uprawnio
ny jest do samodzielnego zastępowania spółki. Uchwałą 

zgromadzenia spólników z dnia 28 kwietnia 1948 r . zmienio
no § 6 (zarząd) umowy spółki. K-8797 

'fi tutejszym rejestrze handlowym dział B. Nr. 27 przy 
firmie Morska Spółka Ekspedycyjno-Transportowa " Mor
sped", Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni, 
ul. Polska - róg Celnej dnia 13 maja 1948 r. wpisano: Ka
pitał zakładowy: 800.000.- złotych. Kapitał zakładowy pod
wyższono o 700.000.- złotych do kwoty 800.000.- złotych. 

Członkowie zarządu: Paweł Stefański, Stanisław Patschull, 
Władysław Opiłowski. Poprzedni zarząd ustąpił. Uchwałą 

zgromadzenia spólników z dnia 20 marca 1948 r. zmieniono 
§ 3 (kapitał zakładowy) i § 11 (korzyści przy podziale rocz
nych zysków) umowy spółki z dnia 14 sierpnia 1945 r. not. 
Heidricha w Gdyni nr. rep. 303/45, uzupełnionej protokółem 
not. z 24.III. 1946 r . not. Ewert.-Krzemieniewskiegą w Gdy
ni nr. 402/46 i Zimienionej aktem tegoż notariusza z 30.IV. 
1947 r. nr. rep. 1282/47. K-8870 

W tutejszym rejestrze handlowym dział B. pod Nr. 288 
dnia 15 maja 1948 r. wpisano: "Bergtrans" Towarzystwo Że
glugowe, Spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością - po 
angielsku "Bergtrans" Shipping Company Limited. SiedzI
ba przedsiębiorstwa : Gdynia, ~l. Portowa nr. 15. Przedmiot 
przedsiębiorstwa : wykonywanie transportów, wszelkich 
czynnosCl armatora, przedsiębiorcy żeglugi holOwniczej, 
przewoźnika, ekspedytora, przedsiębiorcy składowego, ma
klera okrętowego, agenta emigracyjnego, jak również wy
konyv:anie wszelkiego rodzaju pośrednictwa i 'interesów 
maklerskich, pośrednictwa we wszelkiego rodzaju ubezpie
czeniach i związanych z tym interesach ,udzielanie schro
nienia i pomocy ofiarom awarii, sprawy awaryjne, pośred
nictwo przy kupnie i sprzedaży okrętów, eksport węgla jak 
wogóle wszelkiego rodzaju interesy, związane w jakikolwiek 
sposób z tym zakresem działania. Spółka ma prawo otwie
rania oddziałów w kraju i zagranicą . oraz uczestniczenia po
średnio lub bezpośrednio w innych interesach. Kapitał za
kładowy: 500.000.- złotych. Uchwałą zgromadzenia $pólni
ków z dnia 12 marca 1937 r. podwyższono kapitał zakłado
wy spółki, który wynosił 300.000.- złotych o 200.000.- zło
tych do kwoty 500.000.- złotych . Spólnik może posiadać 

większą ilość udziałów. Członkowie zarządu : Zarząd obec
nie stanowią: Jens-Ejboel, inż. Bohdan Nagórski. Zarząd 
spółki jest dwuosobowy. Zarząd składa się z jednej lub wię
cej osób, zależnie od postanowienia Rady Nadzorczej. Przy 
zarządzie jednoosobowym do reprezentowania spółki są 

uprawnieni: członek zarządu lub dwaj prokurenCi łącznie. 

Przy wieloosobowym zarządzie do reprezentowania spółki 

są uprawnieni: dwaj członkowie zarządu łącznie, jeden 
członek zarządu łącznie z prokurentem, lub dwaj prokuren
ci łącznie . P rokury łącznej udzielono: Lars Usterud Svend
senowi, Franciszkowi Marszałowi i Władysławowi Potoc
kiemu. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowę 
spółki sporządzono dnia 2.X. 1928 r. Uchwałami walnych 
zgromadzeń z 9.11. 1932 r. oraz 18.xII. 1934 r. zmieniono ,§ 3 
umowy spółki (kapitał zakładowy) . Uchwalą zgromadzenia 
spójników z 12 marca 1937 r. zmieniono §§ l, 3 ,4, 5, 6 i 7 
oraz uchylono § 8 umowy spółki. Uchwałą zgromadzenia 
spólników z dnia 30.IV. 1937 r. zmieniono statut. ustalony 
uchwrotlą zgromadzenia spólników z 12 marca 1937 r. w na
stępujących paragrafach: § 2 (przedmiot), § 4 (zbYCie udzia
łów, § 5 (władze spółki), § 6 (zarząd), uchylono pierw'otne 
brzmienie § 7 oraz uzupełniono statut postanowieniami pa
ragriJJów 7 - 15. PrzeniesiQno z urzędu z tomu 1. działu B. 
Nr. 67 t utejszego rejestru handlowego, gdzie ~półka wpisa
na była pod firmą: "Bergenskie Baltic Transports Ltd ." 
:Spólka 7. ograniczoną odpowiedzialnością, przyczym na mo
cy § 47 rozporządzenia o rejestrze hand lowym z l.VII. 1934 
r. wszystkie poprzednie wpisy skasowano. Spólka zapisana 
była w Sądzie Okręgowym w Gdyni pod RHB. 425 r ejestru 
handlowego, który zaginął na skutek działań wojennych. 
Prawoncocnym postanowieniem Sądu Okręgowego w Gdyni 
z dnia 9 kwietnia 1948 r. 1.3. Cz. 27/48 przywrócono spółce 
posiadanie przedsiębiorstwa. K-8871 

SĄD OKRĘGOWY W GLIWICACH 

RHA. 1.9. dnia 15 października do Rejestru Sądowego w 
Gliwicach wpisana została firma: Biuro Handlowe "Polo
nia", właśc. Mieczysław Boruta w Zabrzu, u!ira Woh,lOści 

Nr. 263, której przedmiotem przedsiębiorstwa jest: zastęp

stwo fabryk, instytucyj spÓłdzielczych i prywatnych, pro
wadzenie ksiąg handlowych, oraz zakup i sQrzedaż towa
rów na własny rachunek . Posiadaczem firmy iest Mgr Bo
ruta Mieczysław, który reprezentuje firmę sa moi stnie . 

K-8923 

SĄD OKRĘGOWY W GŁOGOWIE 
Z SIEDZIBĄ W NOWEJ SOLI 

Nr 57 

Dnia 22 marca 1948 r. wpisano do rejestru handloweg" , 
Dział A. Sądu Okręgowego w Głogowie, z siedzibą V! Now ' 
Sol:i pod numer I RHA 1-12 przy firmie Apteka "Pod Mu
rzynem" w Szprotawie - Firma została wykreślona z reje
stru handlowego. K-9772 

Dnia 31 marca 1948 r. WlPisano do rejest!!'u handlowej:(o, 
Dział A. Sądu Okręgowego w Głogowie, z siedzibą w Nowej 
Soli pod numerem I RHA 1-15 przy fwmie: Wytwórnia Cu
kierków l Ciast " Zora". Właśc. Wł. Niemann i S-ka, Nowa 
Sól, ul. WYsPiańskiego 25. Firma wykreślona z powodu zli
kwidowania. K-9773 

SĄD OKRĘGOWY W JASLE Z SIEDZIBĄ W KROSNIE 

Do rejestru handlowego dział B. L 5. przy firmie: Dom 
Towarowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kro
śnie, wpisano dnia 24 maja 1948 r.: uchwałą Spólników z 
dnia 21 lutego 1948 r., otwarto likwidację spółkL Lilkwida
torami są członkowie Zarządu: &anciszek Markiewicz i Ta
deusz Wajda. K-9146 

SĄD OKRĘGOWY W JELENIEJ GORZE 

Sąd Okręgowy w Jeleniej G6ue, jako Sąd Rejestrowy, 
ogłasza, że 12 maja 1948 W]pisał do rejestru hand!. Nr. RHA-
17 firmy Składnica Piwa W, Weker i SpóJ1ka w Jeleniej Gó
rze trżeciego $pólnika firmy Marię Rozdołową na równych 
uprawnieniach z prawem reprezentoWania firmy, jak każdy 
spólnik - samodzielnie. K-9655 

SĄD OKRĘGOWY W KIELCACH 

7 maja 1948 r. wpisano do rejestru handlowego Sądu 

Okręgowego w Kielcach pod Nr. RHA. 3373, Apteka Feliksa 
Firkowskiego w Bódzentynie, że firmę wykreś\pno 7. reje
stru. K-9237 

18 maja 1948 r. wpisano do rejestru handlowego Sądu 
Okręgowego w Kielcach Nr. RHA. 8628, Apteka Stefana 
Artwińskiego, dzierżawca Józef Kurdziel, Kielce, że firmę 

wylm"eślono z . rejestru. K-9236 

18 maja 1948 r .. W]pisano do rejestru handlowego Sądu 
Okręgowego w Kielcach pod Nr. RHA. 8650 Magazyn Mebli 
W. Stardowski i A. Slósarozyk, Kielce, że firmę wykreślono 
z rejestru. K-9235 

20 maja 1948 r. wpisano do rejestru handlowego Sądu 

Okręgowego w Kie.Icach pod Nr. RS. 396 Kasa Stefczyka. 
Miłość, Spółdzielnia z nieograniczoną odpowiedzialnością w 
Zagnańsku. Udział obecnie wY'l1.osi pięćset złotych. K-92~4 

11 maja 1948 r. wpisano do rejestru handlowego Sądu 
Okręgowego w Kie.Icaoh pod Nr. RHB 384. Kieleckie Z.jed
noczenie wyrobów z blachy, Zarząd Państwowy Huta Lud
wików, Sp. Akcyjna w Kielcach. o.becnie upoważnionymi 
pełnomocnikami Huty Ludwików są Stanisław Batorski, Pa
Weł Kania, Józef Kostecki, Wilhelm Staniek, Seweryn Ba 
nasik i dyrektor adminis,tTacyjno-handlowy Wacław Golę

bioWlSki. K-9688 

25 maja 1948 r, wpisano do rejestru handlowego Sądu 
Okręgowego w Kielcach 'pod Nr. RS. 793 Gminna Spółdziel
nia Samopomoc Chłopska w Maleszowej z odpowiedzialno
ścią udziałami, że zarząd obecnie stańowią: Władysław Pi
wowarczyk, przewodniczący, Władysław Wrona, zastępca 

przewodniczącego i kierownik handlowy, Edward Człeczyń
ski, sekretarz, Wincenty Szczerba, skarbnik, i Jan Nowak, · 
członek zarrz:ądu. K-·9687 

13 maja 1948 r. wpisano do rejestru handlowego Sądu 

Okręgowego w Kielcach pod Nr. RS. 881, Spółdzielnia Woj
skowa Czwa:rtak z odpowiedzialnością udziałami w Kiel
cach Bukówka, że zarząd stanowią: por. Józef Lisowski, 
przewod,niczący, ppr. Józef Nowak, sekretarz, ppr. Józef Ce
liński, skarbnik, por. Pa1weł Szczerbon, ppr. Jerzy Krop i
dłowski i chor. Henryk Marszałek, zastępcy. K-9689 

SĄD OKRĘGOWY W NYSIE 

Sąd Okręgowy w Nysie z siedzibą w Prudniku Wlpisał dnia 
18 czerwca 1946 r . do rejestru handlowego pod Nr . lRHBI. 3 
firmę "Transport", Spółka z ograniczoną odpowiedzialno
ścią. Siedziba Prudnik, ul. Batorego 27. Przedmiot przedsię 

biorstwa: Przewóz wszelkiego rOdzaju ruchomości i osób 
lądem i wodami śródlądowymi. Kapitał zakładowy 105.000 
zł. został w całości wpłacony, dzieli się na siedem udziałów 
po 15.000 zł. Każdy spólnik może mieć tylko jeden udzii.ll. 
Zarząd Władysław Klas·s, Józef Michalski, Stanisław Kotc
lon. Do składania i podpisywania oświadczeń w imieniu 
Spółki potrzebne jest spółdZiałanie d wóch członków zarzą

du łącznie, którzy podpisują pod stemplem firmy. Oświad
czenia zwrócone do Spółki i doręczenia pism mogą być do
konane wobec jednego członka zarządu. Każdy członek ma 
prawo samoistnego prowadzenia spraw spółki n ieprzekra
czających zwykłych czynności do których należy inkaso 
pieniędzy ale nie wydatkowania. Spółka z ograniczoną od
powiedzialnością zawarta na czas nieogranic;mny oparta na 
umowie spółki z daty Prudnik dnia 21 maja 1946 Nr. rep. 
340/46. K-8889 
Sąd Okręgowy w Nysie z siedzibą w Prudniku wpisał 

dnia 14 kwietnia 1948 do rejestru handlowego Dział .,A" 
pod Nr. IRHAI. 6 firmę Jerzy GruszczY l1ski i S-ka, Spółka 
jawna, Składnica Złomu Żelaznego i Metalowego w Nysie. 
Przedmiot przedsiębiorstwa : Skup, zb iórka oraz sprzedaż 

wszelkiego rodzaju złomu żelaznego i metalowego. Spólni
ey: Zenon Jerzy Gruszczyński , Mordka vel Mordcha Szpid
baum, Maria Łaszyca. Udzielono prokury: Mordka vel Mor
dcha SZlpidbaumowi. Spółka jawna zawarta na czas nico
graniczony. Umowa spółki z daty, K atowice dnia 29 grud
nia 1948 Nr. rep. 3191. ' Do zastę,powania spółki uprawnieni 
są dwaj z pośród trzech spólników ·zawsze kolektywnie, Ze
non Jerzy Gruszczyński łącznie z Marią Laszyca. Na wy
padek nieobecności jednego z wymienionych, prokurent 
Mordk" vel Mbrdcha Szpidbaum będzie podpisywał łącznie 
z pozostałym spójnikiem. K-8891 



Nr 57 .. MONITOR POLsKI" - dnia 24 czerwca 1948 r. 

Sąd Okręgowy w Nysie z siedzibą w Prudniku wpisał 

dnia 24 kwietnia 1948 do rejestru handlowego pod Nr. 
IRHBI. 2/2 przy firmie Spółka Rolniczo-Handiowa ,,Plon" 
Spółka z ogr. odp. w Prudnilru :mnianę członków zarządu. 

Członek zarządu Inż. Szczęsny MysłowiCz Żmarł, z zarządu 
wystąpili Franciszek Kamiński, Stefan Iwasiów, Oton Ra
szyk, a wybrana została Maria Raszykowa. . K-8!190 

SĄD OKRĘGOWY W OSTROWIE WLKP. 

Z rejslru handlowego Sądu Okręgowego w Ostrowie 
Wlkp. pod RHA 266 wykreślono firmę M. Misiak z Plesze
wa. K-8925 

SĄD OKRĘGOWY W TORUNIU 

Do rejestru handlowego dział A pod nr. 78 30 kwietnia 
1948 wpisano firmę : Wytwórnia Artyh.-ułów Mydlarskich 
"LUX" L. Sawicki i S-ka w Toruniu ul. Lubicka 17/21. 
Przedmiotem przedsiębiorstwa jest wytwarzanie artykułów 
mydlarskich i sprzedaż tychże. Spólnicy: Ludwik Sawickl, 
Alfred Włodarek, Franciszek Sawieki, Leon Dalkowski. Je
rzemu Boguskiemu udzielono prokury z tym, że do podpi
sywania zobowiązań wymagany jest drugi podpis spólnika . 
Jawna spółka handlowa zawarta umową z 15 listopada 1947. 
Do reprezentowania spółki upoważniony jest każdy ze spól
ników oddzielnie z wyjątkiem podpisywania zobowiązań 

wekSlowych i czekowych do czego wymagane są dwa pod
pisy spólników. K-8950 

SĄD OKRĘGOWY WE WROCŁAWIU 

Sąd Okręgowy . Wydział I Cywilny we Wrocławiu wpisał 
dnia ... ~aja 1948 r. do rejestru handlowego, dział D, tom I 
numer rej. 5 firmę: "Państwowe Przedsiębiorstwo Budow
lane - Zjednoczenie Dolnośląskie", z siedzibą we Wrocła
wiu, ul. Swidnicka 8-a. Przedmiotem działalności przedsię
biorstwa jest prowadzenie wszelkich robót 'budowlanych, a 
w szczególności budownictwo nadziemne, mieszkaniowe, 
przemysłowe, użytE;czności publicznej i inne oraz wykony
wanie robót inżynierskich, instalacji sanitarnych i elektrycz
nych, robót rozbiórkowych, jak również prac wstępnych, 

studiów i projektów technicznych w powyższym zakresie 
oraz prowadzenie potrzebnych do tego warsztatów. Naczel
nym dyrektorem został inż. Narcyz Obrycki a p. o. dyrekto
rami zarządzającymi Józef Szychowski i Władysław Wierz
bicla, którzy . reprezentują przedsiębiorstwo. Do ważności 
zobowiązań przedsiębiorstwa wymagane są podpisy pod na
zwą firmy dwóch członków Dyrekcji lubj~dneg9 jej człon
ka łącznie z pełnomocnikiem handlowym. · Przedsiębiorstwo 
państwowe utworzone na zasadzie zarządzenia Ministra Od
budowy z dnia 13.VI. 1947 Monitor Polski ~ 6.VII. 1947. 
.Nr. 94. K-9531 

Sąd Okręgowy Wydział I Cywilny we Wrocławiu wpisał 
dnia 22 maja 1948 r . do rejestru handlowego. drdał B, tom II 
numer rej . 120 firmę: "Wytwórnia Artykułów Chemicznych 
1 Technicznych Inż. Jan Je,zierski i Ska, Spółka z ograniczo
ną odpowiedzialnością", z siedzibą we Wrocławiu. Przed
miotem przedsiębiorstwa jest P1'Ze.t:war)':a't1ie i sprzedaź wła
snych artykułów chemi.cznych, .. prowad2;enf~ pralni chemicz
nej ,oraz wykonywanie wszelkich. czym10ści z tym związa
nych, wytwarzanie win gronowych i owocowych . jak i prze
tworów owocowych i handel tymi artykułami. Kapitał za
kładowy 300.000 zł. podZ<ielony na 300 udziałów po. 1.000 zł. 
Spólnik może posiadać większą ilość udziałów. Członlkami 

zarządu są: Jan Jeziąrski i Stanisław Kusztal, którzy repre
zentują spółkę łącznie, w razie ustanowienia prokury wy
starczy podpis jednego członka zarządu i prokurenta. Pod
pisy składają pod stemplem firmy. Spółka z ograniczoną od
poWiedzialnością na podstaWie umowy z daty Katowiće. 7.II . 
1948 nr rep. 466/48. ; K--9843 

Sąd Okręgowy Wydział I Cywilny we Wrocławiu wp'isał 

dnia 24 maja 1948 r. do rejestru handlowego, dział B, tom II 
numer rej. 121 firmę: "Wrocławska Hurtownia Rowerów N. 
Psiakowski i J. Szlkocny Spółka z ograniczoną odpowiedzial
nością", z siedzibą we Wrocławiu. Przedmiotem przedsię
biorstwa jest zakup i sprzedaż rowerów, motocykli, maszyn 
do szycia, części zapasowych i przyborów, artykułów tech
nicznych, elektrotechnicznych i gumowych. Kapitał zakła
dowy 900.000 zł. podzielony na 90 udziałów po 10.000 zł. 

Spólnik może mieć większą ilość udziałów. Zarząd składa 

się z 2 osób a to: Narcyza Psiakowskiego i Józefa Szkocne
go, którzy reprezentują spółkę samodzielnie. Spółka z ogra
niczoną odpowiedzialnością na podstawie umowy z daty Ka
towice, 22.111. 1948 nr. rep. 331/48. K-9847 

Sąd Okręgowy Wydział I Cywilny we Wrocławiu wpisał 
dnia 29 maja 1948 r. do rejestru handlowego, dzia,ł B, tom II 
numer rej. 122 firmę: "Księgarnia M. Arcta spółka z ogra
niczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu", z siedzibą we 
Wrocławiu, ul. Gen. Swierczewskiego 98. Przedmiotem 
przedsiębiorstwa jest zakup i detaliczna sprzedaż książek 

oraz wszelkich pomocy naukowych i szkolnych. Kapitał za
kładowy 600.000 zł. podzielony na 60 udziałów po 10.000 zł. 
Spó1.nńk może posiadać większą ilość udziałów. Zbysław 

Aret, Irena Arct, Zofia z Niemojewskich Unger stanowią 
zamąd spółki, a reprezentują spółkę w ten sposób, że dwaj 
z nich lub jeden członek zarządu i prokurent położą swe 
podpiSY firmowe pod brzmieniem firmy. Spółka z ograni
czoną odpowiedziaLnością na mocy umoWy z 26.I. 1948 nr. 
rep. 410/48. K-9846 

"Sąd Okręgowy Wydział I Cywilny we Wrocławiu odnoś
nie firmy "Lec~nica Związkowa, Spółka z ogr. odp. w e 
W~ocławiu", zapisanej w rejestrze pod I. RHB/I-33, zgOdnie 
z postanowieniem Sądu z dnia 3 maja 1948 r . wpisał. Kapi
tał podwyższono o 193.000 zł. t . j. do kwoty 297.000 zł. Zmia
na umowy spółki a to § 1, 5, 6, na podstawie aktu notarial
nego z 17.1IL1948 r. nr. rep. 1322/48". K-8312 

"Sąd Okręgowy Wydział I Cywilny we Wrocławiu odnoś
nie firmy "Hurtownia Manufaktury i Galanterii L . Solski 

1 Spółka we Wrocławiu", zapisanej w rejestrze pod L . 
RHAIII-76, zgodnie z postanowieniem Sądu z dnia 3 maja 
1948 r. wykreślił dotychczasowego członka zarządu Dawida 
Woronera a w jego miejsce wpisał Stanisława Libermana. 
Zmiana umowy spółki z 10.11.1948 r . nr. rep. 700/48". 

K-8311 
Sąd Okręgowy Wydział l Cywilny we Wrocławiu wpisał 

dnia 13 maja 1948 r . do rejestru handlowego, dział B, tom 
II numer rej . 119 firmę : "Wytwórnia win, miodów i prze
tworów owocowych "Kaja" Spółka z ograniczoną odpowie
dzialnością" , z siedzibą we Wrocławiu, ul. Olawska 9. 
Przedmiotem przedsiębiorstwa jest prowadzenie wytwórni 
win, miodów, ekstraktów likierowych, wód gazowych i in
nych przetworów owocowych. Handel własnymi wyrobami, 
import win gronowych oraz prowadzenie rozlewni. Kapitał 
zakładowy 1.200.000 zł. podzielony jest na cztery udziały 

po 300.000 zł . Każdy sJ;>ólrdk może posiadać większą ilość 

udziałów . Członkami zarządu są : Koniukowa Janina, Ka
sperski Marian i Ozimek Jan. Zarząd reprezentuje spółkę 
w ten sposób, że pod wypisanym, wydrukowanym, lub pie
częcią wyciśniętym brzmieniem firmy dwóch spośród człon
ków zarządu położy swe podpiSY firmowe. SpółKa z ograni
czoną odpowiedZialnością. Umowa &półki z daty Wrocław 
l.X.1947 Nr. rep. 4895/47. 

SĄD OKRĘGOWY W ZIELONEJ ,GORZE 

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze w;pisał w dniu 13 kwiet
nia 1943 r . do rejestru handlowego A pod nr 9 Komunalną 
Kasę Oszczędności powiatu Zielonogórskiego w Zielonej 
Górze w siedzibą w Zielonej Górze. Zadaniem Kasy jest 
rozwijanie w naj szerszych warstwach ludności zmysłu osz
czędnOŚCiowego, ułatwianie gromadzenia oszczędności , go
spodarowanie nimi w sposób zapewniający całkowite bez
pieczeństwo złożonego kapitału i słuszne odsetki, oraz po
pieranie produkcji przez udzielanie kredytu naj szerszym 
warstwom s'połecznym. Zarząd składa się z trzech człon

ków zarządu: Teofila Adrzejewskiego, Kazimierza Górec
kiego i WładYSława Cywińskiego z Zielonej Góry. K-8968 

Konkursy 
KONKURS 

Zarząd Miejski m. st. Warszawy (Resort Zdrowia i Opieki 
Społecznej) niniejszym ogłasza konkurs na utworzenie no
wej apteki w Warszawie ze stanowiskiem przy ulicy Radzy
mińskiej od Nr. 120 do Nr. 150 po obu stronach. 

KonceSja będzie udzielona na zasadzie ustawy dla farma
ceutów i aptek z 1844 r. ora!: rozporządzenia Ministra Zdro
wia Publicznego ~ dnia 10 lipca 1920 r . (Dz. U. R. P . z 1920 r. 
Nr 62, poz. 411). 
Ubiegający się o UZYSkanie tej koncesji winni w przeciągu 

4 tygodni od dnia ogłoszenia w "Monitorze Polskim" niniej
szego konkursu nadesłać do Zarządu Miejskiego m. st. War
szawy (Resort Zdrowia i Opieki Społecznej - ul. Bagate
la Hi)' opatrZone przepisaną opłatą · stemplową podanie, do 
którego należy dołączyć dokumenty wyszczególnione w par. 5 
instrukcji Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia l czerwca 
1931 r . o sposobie udzielania koncesji na zakładanie aptek 
("Monitor Polski" Nr. 136, poz. 204). 

InstrukCja: "Monitor Polski" Nr. 13.6 z dnia 16 czerwcl 
1931 r. poz. 204. 

Nowela : "Monitor Polski" Nr. 94 z dnia 24 kwietnia 1939 r. 
poz. 211). K-I0432 

Przetarg • 
I ,- •. _--~- .. ~--~-------~-----

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE 

Dyrekcja Okręgowa Dróg Wodnych w Poznaniu, ul. Mic
kiewicza 29, ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na 
wykonanie budowli regulacyjnych na rzece Warcie w Pań
stwowym Zarządzie Wodnym w Koninie o ogólnej ilości ro
bót: 

83.600 m' robót ziemnych 
21.330 m 3 faszynady 

5.400 mb płotków faszynowych 
1.100 m 2 obitki faszynowej 
2.600 m! brukowania na tamach 
1. 750 m 3 narzutów z kamienia 
4.000 m! brzegosłonów materacowych zatapianych. 

Wymienione roboty są do wykonania ,na czterech placach 
budowy. Ofertą można objąć jeden lub więcej placów 00-
dowy. 

Dostawa materiałów budowlanych omówiona jest w wa
runkach przetargowych, które wraz z innymi podkładkami 
przetargowymi są do nabycia w cenie 400 zł. w Dyrekcji. 

Oferty z napisem "Oferta na wykonanie robót regulacyj
nych rzeka Warta km •. . " należy składaĆ' w DyrekCji do 
dnia 7 lipca 1948 r., godz. lO-ta. 

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz, 10.30. 
Dyrekcja zastrzega sobie prawo: 
1) unieważnienia przetargu bez podania powodów, 
., )) swobodnego wyboru oferenta, przy czym pierwszeń

stwo przysługiwać będzie oferującym częściowo dosta
wę materiałów faszynowyęh, 

.: ) oddanie do wykonania części robót. 
00 oferty należy dołączyć kwit na złożone wadium. 

K - I0398 
PRZETARG NlEOGRANICZONY Nr. 1. 8i48 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Poznaniu ogła
sza przetarg nieograniczony na budowę nasta",mi i odbudo
wę budynków stacyjnych na linii Głogów - Kostrzyń na 
następujących st.acjach : 

Str. 13 

l) Stacja Rawicz: budowa budynku pom,powni. 
2) .. Laski :hudowa 1 nastawni i odbudowa budynku 

stacyjnego z nastawnią. 
3) Gorzyce Ługi i Kowalów budowa po jednej na. 

stawni wykona'wczej. 
4) Jerzmanice: budowa jednej nastawni. 
5 Radnica : odbudowa budynku stacyjnego z na-

sta.wnią· 
6) Bytnica: odbudowa budyn'ku stacy.j~ego z na. 

sta.wnią. 

7) .. Chyżna: budowa budynlru stac. z nastawnią. 
Warunki oddania ofert są do przejrzenia w Wydziale Dro

gowym D. O. K. P . Poznań, IPOkój 439 (nowy gmach dyrek
cyjny) w godzinaoh urzędowych. Tam również są do lrullby
cIa formularze ofertowe osobno na każdy obie'kt za opłatą 
po 50.- zł. Dyrekcja zastnega sobie prawo swobodnego 
wyboru oferenta bez względu na zaoferowaną cenę, wycofa-

, nie wedŁug uznania z przetargu pojedyńczyoh obiektÓw, jak 
również prawo uznania, że przetarg nie dał wyniku. 

Oferty winny być składane w gmachu Dyrekcji (nowy 
gmach dyrekcyjny) do skrzynki ofertowej umieszczonej obok 
portiera, główne wejście do dnia 4.7. 1948 r. godz. lO-tej, w 
podwójnych zalakowanych kopertach (bez znak~w firmy na 
zewnętrznej ko.percie) z napisem . .. Oferta do przetargu 
nr. I 8/48 w dniu 4.7. 1948. 

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu, t. j. dnia 28.6. 
1948, godz. lO~tej. K-I0399 
:) PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Szczecinie 
ogłasza !przetarg nieograniczony na: 

1) odbudowę mostu w km. 8.623 szlaku Szczecinek
miastko, 

2) podniesienie uszkodzonej kratownicy mostu w km. 
14,54 szlaku Sławno - Ustka, 

3) usunięcie zniszczonego mostu w km. 1.270 pod Darło
wem. 

Z bliższymi warunkami ~pozna{: się można w Wydziale 
Drogowym D. O. K . P . w Szczecinie !przy Al. 3-go Maja 18/20, 
pokój Nr. 328, III piętro, w godzinach urzędowych , gdzie też 
można otrzymać ślepe kosztorysy. 

Oferty winny być składane w gmachu D. O. K. P . w Szcze
cinie przy Al. 3-go Maja 18/20 do skrzynki ofert do dnia 
5. VII. 1948 r ., do godz. lO-tej w !podwójnych, nieprzejrzy
stych i zalakowanych kopertach, z napisem "Oferta do prze-
targu w dniu 5.VII. 1948 r., na w km. ...... .et. 

Do oferty winien być dołączony kwit Kasy Dyr'ekcyjnej 
na wpłacone wadium !przetargowe w wysokości 1,50/ó ofero
wanej sumy (honorowane będą tylko kwity Kasy Dyrekcyj
nej, względnie dowód zwolnienia od obowiązku składania 

wadium) 
Cesje na zabezpieczenia wacliuIn, należy również przed 

przetargiem uzgodnić z Wydziałem Drogowym i Biurem Fi
nansowym i złożyć je w Kasie Dyrekcyjnej. 

Firmy, które nie wykonywały robót dla DyrekCji , przed
łożą dokumenty, uprawniające do wykonywania robót, oraz 
referenCje instytUCji pracodawczych. 

DyrekCja zastrzega sobie prawo swobOdnego wyboru ofe
renta bez vn:ględu na cenę, prawo podziału robót między 
klIka finp, jak również prawo uznania, że przetarg nie dał 
pozytywnego wyniku. K-10400 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów w Warszawie ogłasza 

niniejszym przetarg nieograniczony na wykonanie robót do
datkowych instalacyjno-wodociągowych dla mycia samocho
dów w garażu Pocztowego Urzędu Przewozowego przy ul. 
Ratuszowej Nr.7/9 w Warszawie. 

Otwarcie przetargu nastąpi dnia 6 lipca 1948 r. o godz. 
lO-tej w Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Warszawie 
przy ul. św. Barbary 2-

Do tego terminu dopuszczalne jest składanie ofert pisem .. 
nych na wydanych przez DyrekCję formularzach ofertowych 
w zapieczętowanYCh kopertach opatrzonych napisem "Oferta 
na wykonanie robót dodatkowych instalacyjno-wodociągo

wych dla mycia. samochodów w garażu Pocztowego Urzędu 
Przewozowego przy ul. Ratuszowej W9 w Warszawie" do 
skrzynki ofertowej Dyrekcji w miejscu ul. św. Barbary 2, 
umieszczonej na I piętrze. 

Bliższe informaCje oraz ślepe kosztorysy otrzymać można 
w Dyr. Okr. P. i T. w W-wie, Oddział Budowlany, III piętro, 
pokój Nr. 24 od godz. 9-ej do 13-ej prócz dni świątecznych. 

Dyrekc,ja zastrzega sobie prawo wyboru z przetargu ofe
renta bez względu na cenę, częściowego wykorzystania ofer
ty oraz prawo uznania że przetarg nie dał wyniku. 

K-l0430 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Dąbrowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego w Sos
nowcu ogłasza przetargi nieograniczone: 

l) Na kapitalny remont bocznicy kop. "Sosnowiec". 
2) Na przebudowę bocznicy kolejowej na kop. "Juliusz" 

w Ęazimierzu. 

3) Na budowę urządzeń zabezpieczenia ruchu pociągów na 
linii piaskowania Rogoźnik - kop. Jowisz - szyb 

Julian. 
Podkładki ofertowe. oraz informacje odnośnych robót 

można otrzymać w Wydziale podsadzkowym, przy ul. Ży
mierskiego 2, pokój nr. 95, za opłatą 350.- zł. od szula, ty
tułem zwrotu kosztów. 

Oferty w zalakowanych podwójnych kopertach , z napisem 
na każdą robotę oddzielnie, należy slt:ładać pod tym samym 
adresem, do dnia 26 czerwca 1948 r. godz. 9-ta, po czym na
stąpi komisyjne otwarcie ofel't. 

Do każdej oferty należy dołączyć kwi,t od złożonego wa
dium w wysokości 2°10 od sumy oferowanej, wpłaconej d o 
Narodowego Banku Polskiego Oddział w Sosnowcu DąbrOw

skiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego ,,rachunek kau
cyjny". 
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DA Z. P. W. zastrzega sobie wolny ?--ybór oferentów, :..tn ie
ważnienie częściowe lub całkowite przetargów bez podania 
pn;yczyn i prawa roszczenia jakichkolwiek odszkodowań. 

, K-l0412 

PRZETARG 

Ubezpieczalnia Społeczna w Łodz i oglasza przętarg n:e
ograniczony na roboty : 

l . Budowlane (wykończeniowe) ; 

a) murarskie, 
b ) tynkarskie, 
c) terrazowe, 
d) stolarskie . 
e'l ślusarskie i kowalskIe , 
O szklarskie, 

g) malarskie. -
2. lnstalacji centralne~ ogrzewan:a 
3. Instalacji wodno-kanalizacyjne j. 
4 . Elektyczne : 

a) . podstaCjI wysokiego napięcia . 

b} instala~jj światła i siły, 

c) instalacji telefonicznej i zegarowej ' 
w budYl1ku przy ulicy Al. T . KościUSzki Nr: 4fl . IN Łodzi. 

Oferty ·na ślepych kosztorysach należy składać ' w Ubezpie
C"talni Społe<:znej w Łodzi, przy ul. Wólczańsk.iej Nr. 225, po
kój Nr. 35 do dnia 12 lipca 1948 ,1'. godz.' 10, w zapieczętowa
nej kopercie -bez znaków firmowych z napisem wyszczegól
niającym odpowiedni rodzaj robót .. 
Szczegółowe informacje, warunki przetargu oraz ślepe 

kosztorysy można otrzymać za zwrotem kosztów w Ubezpi~
czalni Spolecznej w Łodzi, ulica Wólczanska Nr. 225, pokój 
Nr. 35 tylko od godz. 8 do 9 rano, gdzie są również do przej
rzenia projekty robót instalacyjnych i rysunki robocze. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 lipca 1948 r .: 
1) Na roboty budowlane godz. 12. 
2) Na roboty centralnego ogrzewania godz. 13. 

oraz dnia 13 lipca 1948 T.: 
3) Na roboty wodn'1-kanalizacyjne godz. 12. 
4) Na roboty elektryczne godz. 13. 
Wadium przetargowe w wysokości lOio od sumy przetargo-

wej należy złożyć w kasie Ubezpieczalni Społecznej ,w Ło

dzi, a kwit dołączyć do każdej oferty. 
Ubezpieczalnia Społeczna w Łodzi zastrzega sobie prawo 

swobodnego wyboru finn bez względu na wysokość zaofero
wanych cen, podziału robót między · kilku przedsiębiorców. 
powierzenie tylko części robót, unieważnienie całego prze
targu bez podania powodu. K-I0433 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Przetarg ni e ograniczony ogłasza Polski Czerwony Krzyż 
Okręg Łódzki na dobudowanie II piętra nad SzkoŁą Pielę-

,,~ONITOR E'OLSKI" - dnia 24 czerwca 1948 r. 

dynku Nadleśnictwa Budziska. , Oferty w ' podwój/lych zala
kowanych kopertach bez znakU firmowego z napisem "Bu
dynek N-ctwa Budziska" należy składae w Bim'że ,Technicz
nym D. L. P. pokój Nr. 78 do dnia 12 lipCa 1948 r . do godz. 
10.00. Do oferty należy dołączyć kwit depozytowy na wpła
cenie wadium w wysokooci 1°/. sumy ofertowej . Wadium 
winno być wpłacone w kasie Dyrekeji przy Al. Wojska Pol
skiego Nr. 13 w Olszt.ynie. Otwarcie ofert nastąpi W Biune 
Technicznym pokó j Nr.i·8 w dniu 12 lipca 1948 r . o godz. 
11.00. 

Dyrekcja Lasów zas trzega sobie prawo unieważ.niel~a 

,rzetargu bez podania powodów i bez zobowiązania pohle 
sienia jakichkolwiek odsz.kodowan z tego powodu, oraz pra
wo przeprowadzenia dodatkowego przetargu ograni<:zonego 
lub pisemnego . międ~y . wybranymi oferentami. 

.2 K-10427 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Jnśtyt'.l: Przemysłu .Chemicznego Warszawa 32, ul. Łącz
ności 8, ogłasza przętarg na przebudowę i nadbudowę znisz
c?onego budynh"U muro~vanego, . przeznaczonego l1a stołó\v
kę-s\vietlicę, na terenie In.5tytutu . 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 3.7 . 1948 , r . o godz. 10.00 w 
Biurze Instytutu. 
Podkładki ofertowe można nabyć za zwrotem . kosztów 

w Ig wskazanego wyżej adresu, w godz. od" 9-ei do ·12-ej. 
Do oferty należy ' dołączyć kwit na wpłacone wadium w 

wysokości 2G/o oferowanej sumy. Wadium należy wpłacić 

do Narodowego Bank~ Polskiego na r-k żyrowy Instytutu 
Przemysłu Chemicznego, względnie do Kasy Instytutu .. 

Instytut Przemysłu Chemicznego zastrzega sobie prawo: 
a) dowolnego wyboru oferenta. ~ez względu na wysokość 

sumy ofertowej, 
b l unieważnienie przetargu bez podania powodó\,' . 

K-I0429 
PRZETARG NIEOGRANIC?-ONY 

Cen trala Produktów Naftowych, Oddział , Wojewódzki Lu
blin ogłasza przetarg n'ieograniczony na budowę magazynu 
olejowego murowanego, dach krJity blachą, w Siedlcach. ' 

Podkładki ofertowe oraz informacje otrzymać można w 
biurze C. P. N. Lublin, Aleje Racławickie 6, I . p., pokÓj Nr. 4. 

Do 'oferty należy dołączyć dowód złożenia wadium w wy
sokości 3% oferowanej sumy. 

Termin składania ofert upływa z dniem 3 lipca 19·18 :-. , o 
godzin:e lO-tej , po czym n3stąpi otwarcie przetargu. 

Oferty należy składać do skrzyriki ofertowej. znajdującej 
się w biurze ·C. P. N. Lublin. 

Centrala Produktów ' Naftowych zasttzega sobie prawo 
wyboru oferenta, jak również un iewairuenia przetargu. 

K-I0435 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 

gniarstwa w Łodzi przy ul. Sterlinga 1/3. Pallstwowa FabrykaSu,perfośfatu Szczecin-Stołczyn, ul. 
$lepe kosztorysy można otrzyma.ć w Kancelarii . Dyrekcji Nad Odrą 65, ogłasza przetarg nieograniczony na budowę 

SzpLtala Okręgowego P. C. K. przy ul. Sterlinga 1(3. magazynu fosforytów. 
Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach Oferty w zalakowanych kopertach bezfirmowych nalezy 

z napisem "Oferta na nadbudowę II piętra Szkoły Pielęgniar- składać w Sekretariacie Technicznym fabryki pokój Nr. 1, 
stwa P. C. K. w Łodzi" do Biura Okręgu P . C. K .. w Łodzi, do dnia 2 lipca 194B T., . godz. lO-tej rano, po czym o godz. 
ul. Piotrkowska 236, pokój Nr. 11 do dn:a 5 lipca 1948 10.30 nastąpi otwarcie ofert. ' 
godz. lO-ta. , Podkładki kosztorysowe i szczegółowe objaśnienia otrzy-

Otwarcie ' ofert nastąpi w tym samym dniu i lokalu mać można w biurze budowlanym od godz. B-mej do U-tej. 
o godz. 10.30. Do oferty należy dołączyć kwit na ''''placone wadium w 

Wadium przetargowe w wysokości 3°/. od oferowanej SU-l' wysokości 2°/0 oferowanej sumy w B: G. K ., Oddział w 
my należy złożyć prud -przetargiem do Kasy Okręgu P . C. K. ' !Szczecinie, konto czekowe 107-a. 
w Łodzi, ul. Piotrkowska 236, pokój 7 , a kwity wpłaty do- Dyrekcja zastrzega sobie prawo swobodnego Wyboru ofe-
lączyć do oferty. l renta bez względu na oferowaną sumę, oraz unieważnienia 

P: O. K. zastrzega sobie prawo wyboru ofert lub unieważ- i przetargu bez podania powodu. 1(-10439 
nienia przetargu bez podania powodu. K~10U6 l PRZETARG NIEOGRANICZONY 

I 
I PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Sąd Okręgowy w Łodzi' ogłasza Przetarg Publiczny Nie
ograniczony na wykonanie robót murarskich budmva garażu 
na posesji gmachu Sądu Okręgowego w Łodzi, Plac Dąbrow
skiego 5. 

Oferty pisemne z podaniem cen na całość wraz z materia
łem w zalakowanych kopertach z napisem "Oferta 'na wy
budowanie garażu na posesji sądowej" należy składać w In
tendenturze pokój Nr. 5 gdzie jest do obejrzenia plan ga
rażu oraz kosztorys na wykonanie robót. 

no oferty należy dołączye kwit na wpłacone wadi·um przc:
targowe w wysokości 2'11. sumy oferowanej. Otwarcie ko
pert komisyjnie nastąpi w dniu 26 czerwca ! . b . o godzi
nie U-tej. 

Prezes Sądu zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru ofe
renta niezależnie od oferowanej ceny. jak również uniewai
nienia przetargu bez podania przyczyn i ponoszenia z tego i 

tytułu jakichkolwiek odszkodowań K-1041'i 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Dyrekcja Lasów Państwowych Okręgu Ol sztyńskiego w 
Olsztynie ogłasza przetarg nieograniczony na odbudowę bu
dynku Leśniczówki . Djabla Góra Nadleśnictwo . :BUdziska. 
Oferty w podwójnych zalakowanych kopertach bez znaku 
firmowego z napisem "Budynek Leśniczówki Djabla Góra" 
należy składać w Biurze Technicznym D. L. P. pokój Nr. 78 
do dnia 12 lipca 1948 r . do godz. 11.00. Do o [ert y należy do
łączyć kwit depozytowy na wpłacenie wadium w ·, wysokoścl 
1% sumy ofertowej. Wadium winno być wplacorie w kasi e. 
~ekcji przy Al. Wojska Polskiego Nr. 13 w Olsztynie 
otwarcie ofert nastąpi w Biurze Technicznym D. L. P , pc
k6j Nr. 78 w dniu 12 lipca o godz. 12.00. 

DyrekCja Lasów zastrzega sobie prawo uniewazmen;a 
przetargu bez podania powodów i bez zobowiązania pon ie
sienia jakichkolwiek odszkodowań z tego powodu, oraz pra
wo przeprowadzenia dodatkowego przetargu ogr.aniczonego 
lub pisemnego między wybranymi oferentami. 2 K-I0428 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
Dyrekcja Lasów Państwowych Okręgu OlsztYl1skiego w 

Olsztynie ogłasza przetarg nieogranlczony na odbudowę bu-

Dyrekcja Panstwowego Gimnazjum Tkackiego w Krośn i e 

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie : 
1) robót ziemnych, 
2) żelbetonowo-murarskich 

przy wykonaniu fundalnentów nowobudująceg() siE; .pa\'.'ilo
nu Girrinaijum Tkackiego w Krośnie przy ul. Szkolnej Nr. 6. 
Podkładki <pnetargowe otTzymać można w Dyre,kcji Gim

nazju'm TkaCkiego w godz. 9 - 12 codziennie. 
Óferty zalakowane bez· znaków firmy z napisem "Oferta 

na r oboty ziemne i fundamentowe" na1eży $kładać w Dy
I"e~cji Gimnaz joum T!rnckiego do dI1ia .30.VI. 1948 do , godz. 
tl-tej. . 

Do ofert.y , należy dołączyć, kwit wpJaconego. wadium w 
wysokOŚci 30.000 zł. do Banku SpółdzielczegQ lub do K.K.O. 
w Krośnie, względnie list gwarancyjny rw wyżej \\'Ymi~nio-
ną k\votę. 

Otw3!'cie ofert na'stąpi'dnia 30.6. b. r. o godz. 127tej w kan
.:.elarii DYrekCji Pańshv. ·Gimnaz.· Tkac. w Krośnie. 

Dyrekcja zastrzega : sobie ' prawo unie~vażnieni a przetargu 
bez podania powodów i obowiązku ponoszenia z tego tytułu 
jakiChkolw iek odszkodo\Vall, 'prawo wybo~do'i.Vollięgo ofe
renta, prawo 'uzn'anJa; ze przetarg nie dal dodatniego' wYni
ku, oraz pra,,-o przeprowadzenia w c7-<1sie ważności ofert 
dodatkowego przetargu ustnego lub pisemnego rriiEidży \vy
branymi oferentaini: . .' . ' . K-I0401 

PRZET ARG NIEOGRANiCŻONY 
Dyrekcja Fabrj'ki Zapałek PMz we 'Wrzeszc';u, ul. Kli

niczna 7, ogłasza pnetarg nieograniczónyn'a roboty budo
wlano-remontowe w 'głównYm ' budynku fabryczru,'m. Pod
Hadlci ofertowe, ·ŚlepY · 'koszt~rys oraz informacje można 
,,: t rzymać w Dyrekcji Fabryh ...., . 

Termin składania ofert do 12-go lipca . b r., \V którym to 
dniu o godz. 13-ej nastąpi otwarcie ofert. Do oferty należy 
dołączy'ć kwit na " złożenie ' na konto n'asze w' Narodowym 
Banku Polskim Ó/Gdansk wadium w wysokości 2% sumy 
0!erlowej. Instytucje spółdzielcze załączają dowód zabezpie
czenia bankowego. Zakład zastrzega sobie prawo dowolne
go \vybont oferenta qez względu na wysokość .. ,fert, podzia
łu robót, oraz. unięważoienia przetargu b.ez podania powodu 
craz prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.' '2 K-10384 

Nr 51 

PR?;ETARG NIEOGRANICZONY Nr. M. 2/48 
DyrekCja Okręgowa Kolei Państwowych w Poznaniu ogła - ' 

~.za przetarg nieograniczony na malowanie stalowych kon
strukCji mostowych w obrębie Oddziałów' Drogowych Po
znań, Jarocin, Leszno, Wolsztyn, Zbąszynek , Czerwieńsk , 

Szamotuły, Wągrowiec i Gniezno. 
I!I Warunki przetargu i oddania robót są do pnejrzenia w 
Wydziale Drogowym D. O. K. P . w Poznaniu , pokój 408-a w 
~odzinach służbowych. Tam również są do nabycia formu
larze ofertowe za opłatą 200 zł. na każdy Oddział Drogowy 
oddzielnie. Dyrekcja zastrzega sobie prawo swobodnego wy

boru oferenta bez względu na cenę, jak również prawo uzna
nia, że PT"letarg nie dał pozytywnego wyniltu. 

Oferty winny być złożone w gmaChu Dycekcji (gl. gmach 
dyr.) do skrzynki ofertowej umieszczonej w pokoju portie
ra przy wejściu głównym - do dnia 2 lipca 1948 r., godz.. 
13.00 w podwójnych, zabezpieczonych i zalakowanych ko
pertach z napisem: "Oferta do przetargu w dniu 2.7. 1948 r . 
na malowanie stalowych konstrukcyj mostowych". Otwar
cieofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 13.00 W pokoju 
nr. 409. K-I0397 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

Gdallslti Urząd Morski - Wydział Techniczny Wybrzeża 
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie budynków 
gospodarczych w miejscowości Nowakowo koło Elbląga . 

Przetarg odbędzie się dnia l lipca 1948 r., o godzinie lO-ej 
w Wydziale Technicznym Wybrzeża G. U. M . Gdansk -
Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 204, <pokój' lB, gdzie oferenci mo
gą uzyskać bliższe h1formacje. 

Wadium ofertowe w wysokości 2e/o oferowanej sumy na 
leży wpłacie do Urzędu Skarbowego \ve Wrzeszczu, jako de
pozyt na rzecz G. U. M., a kwit dołączyć do oferty. 
Gdański 'Urząd Morski zasmega sobie prawo dowolnego 

wyboru oferenta bez względu na wysokość oferowanej gu

my, podziału robót oraz prawo unieważnienia przetargu bez 
podania powodu, ewentualnie wykonania tylko części robót. 

K-I0436 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

Gdanski Urząd Morski - Wydział Techniczny Wybrzeżel 
Gdallsk - Wneszcz, Al. Grunwaldzka 204, ogłasza przetarg 
nieogranićzony na wykonanie: 

1. Demontażu b. wieży buczków w miejSCOWOŚci Stilo. 
2. Remont budynków gospodarczych przy latarni mor· 

skiej w Stilo, 
3. Robót malarskich w latarni morskiej w Stilo. 
Przetarg odbędzie się dnia l lipca 1948 r . o godz. 12-ej w 

Wydziale Technicznym Wybrzeża G. U. M. Gdańsk

Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 204, pokój 18, gdzie oferenci mo
gą uzyskać bliższe informacje. 

Wadium ofertowe w wysokści 2G/o oferowanej sumy na
leży wpłacić do Urzędu Skarbowego we Wrszeszczu, jako 
depozyt na rzecz G. U. M., a kwit dołączyć do oferty. 
Gdański Urząd Morski zastrzega sobie prawo dowolnego 

wyboru oferenta bez wzglę<iu na wysokość oferowanej su
my, podziału robót oraz prawo unieważnienIa przet.argu bez 
podania powodu i ewentualne wykonanie tylko części robót. 

K-I0437 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

GdrulS'ki Urząd Morski - Wydział Techniczny Wybrzeża 
w Gdańsku - Wrzeszczu, AJ. G runwaldzka 204, ogłasza 
przet.arg nieograniczony na wykonanie dwóch budynków 
mieszkalnych dla pracown ików G. U. M. w porcie Włady

sławowo. 

Oferty w zalakowanych kopertach , bez żadnych znaków 
firmowych należy składać pod pow'yższym adresem do dnia 
30.Vl,48 f .. o godz. 9.45 w sekretariacie Wydziału Technicz
nego Wybrzeża . 

Podkładki kosztQrysowe otrzymać można za zapłatą w 
pokoj'u nr. 20. Bliższe informacje otrzymać można w godz. 
urzędówych w Oddziale Budowlanym. 

Przetarg odbędzie się dnia 30.VI.48 r. o godz. lO-ej. Wa , 
dium ofe rtowe w wysoko:ki2 proc. sumy oferowanej nale
ży wpłacić do Kasy Urzędu Skarbowego we Wrzeszczu, ja ko 
depozj-t na rzeC? GdaJ1skiego Urzędu Morskiego, a kwit do 
łączyć do ofert)'. 
Gdański Urząd Morsla zastrzega sobie prawo wolnego 

wybOru oferenta bez wzglęlu n a wyso):ość oferowanej sumy, 
podział robót oraz unieważn:el"'e przetargu bez podania 
przyczyn . K-1043B 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Wydział Komunikacyjny Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 
ogłasza przetarg ofertowy nieogran iczony na wykonanie dy
wanika z as'faltu lanego - nawierzchniowego na drodze pań~ 
stwowej Nr. 14 na odcinku Kłomnice .- Rudniki od km. 19J 
+ 835 do km. 193 + 500. 

Termin ukollczEmia robót 31 paździe rnika 1948 r . 
Ofert.y składać należy do godziny II-ej dnia 8 lipca 1948 r. 

w Urzędzie Wojewódzkim w ŁodzI , ul. Ogrodowa 15 w Wy
dziale Komunikacyjnym. gdzie odbę<izie się otwarcie ofert 
o godz. 12-ej. 

Bliższe informacje , ślepe kosztorysy i inne podkładki prze
targowe otrzymywać można w Wydziale Komu nikacyjnym 
w .pokoju 143. K-I0434 

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr. Nr. 49 j 50 

Dyrekcja Odbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego. 
Warszawa, ul. 6-go Sierpnia Nr. 37 ogłasza przetarg na wy
konanie instalacji: 

a) Nr. 49 wodoclągowo-kanalizacyjnej i 
ol Nr. 50 centralnego ogrzewania i wentylaCji mechanicz

nej w budynku K.A.T.S. przy ul. KI jowskiej róg Brze
skiej. 

Oferty należy składać do skrzynki ofertowej umieszczonej 
\" B iurze Dyrekcji ad a i b dnia 2 lipca r . b. do godz. lO-ej , 
gdzie można nabyć' podkładki przetargowe i otrzymać infor
macje. 1<-10411 



Nr 51 --"MONITOR POLSKI" -'- dnia ' 2~' c.zel'wca i948 r. 
"' __ '-n __ .3 .. _ 1 , . 

Ogłoszenia prywa.łne 

OGŁOSZENIE ,I 

. ~~omadzenie spólników Spółki pod firm51 ,,Polskie Zrze
~zenie Spirytusowe w Warszawie, sp. z ogr. odp." uchwałą 
objętą protokółem notarialnym z dnia 14 .czerwca 1948 r. 
Nr. Rep. 1867/48 postanowiło rozwiązać &półkę i żarządzić li
kwi!lację. Wzywa się wszystkich wierzycieli spałki, aby na 
ręce likwidatorów Warszawa, Dworkowa 7 m . 5 zgłosili, swe 
wierzytelności w ciągu 3 miesięc;, od d aty ostatniego ogło
szenia. 

Likwidatorzy: inż. Zbigniew Wilski, Al$,Sander Mazaraki. 
3 0-3862 

OGŁOSZENIE I 

otwarto likwidację firmy "Han~czka", Hurtownia i deta
liczna sprzedaż wyrobów fabryki czekolady A. Piasecki, 
S. A. w Krakowie, spółka z ogr. odp. we Wrocł\łWiu. Likwi
datorem wybrano Krystynę Kwiecińską, Wrocław, ul. Gen. 
SWierczewskiego 28 m. 5, która wzywa wierzycieU firmy do 
zgłoszenia ich wierzytelności w ciągu trzech mieśięcy od da
ty ostatniego ogłoszenia. , .. 3 0-3945 

OGŁOSZENIE 

Likwidator firmy "Konstal", Sp. z o. o. Odbudowa i ,Mon ... 
t.aże Konstrukcyj Stalowych i Umądżeń Przemysł. Bytom, 
Jagiellońska 19, Inż. Jan Włyński, Bytom, Powstańc. SI. 21 , 
wzywa wierzycieli firmy "Konstal", aby : zgłosili do niego 
swoje wierzytelności w ciągu 3-ch miesięcyc 00 ąaty trze- . 
ciego ogłoszenia. . ' 3 G-3969 

OGŁOSZENIE I 

Uchwałą sp6lnik6w z 2.6. 1948 r . rozwiązano. sPółkę pod 
firmą "Tekstylia" A. Brylkowa i A. Kowacki, Spółka z ogra
niczoną odpowiedzialnością w Mikołowie lo:t~aJtt;o jej li
kwidację. Likwidatorami są: Agnieszka Bryl:J.towa i .Ale
la;ander Kowacki.. . ," " '. 3' 0-:-3944 

OGŁOSZENIE II 

Na zasadzie art. 268 K. H. podaję do W~~a(m:;iŚCi publicz
nej że z dniem 20 stycznia 1948 roku nastąpiło otwairCie li
kwidacji spółki z ogr. odpow. pod firmą "Z. Swięcicki i H. 
Topor~wska, spółka z ogr. odp.... Wzywa sięwi~rżycie1i po
wyższej spółki ' do zgłoszenia swych wierzytelhości w ciągu 
trzech mieSięcy od daty ostatniego ogloszetlin' ó ·. otwarciu 
niniejszej likwidacij. 
3 GN-li48 .. . f.ikv.iidator SpÓłki. 

OGŁOSZENIE II 

Zarząd Fabryki Maszyn Rolniczych "Odlew'!"S. A. w .Kra
kowie, ul. !2:ółkiewskiego 17, zawiadamia, że , dIłia 9 lipca 
1948 r., o godz. 12-tej, w kancelarii notarialneJ pr. Bolesła
wa Trzosa, notariusza w Krakowie, ul. Sławkowska ' l , odbę
dzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszów. 
% następującym porządkiem dziennym: 

l) Wybór przewodniczącego Zgromadzenia, 
I) R02lJ)atrzenie 1 zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i 

Rady Nadzorczej, bilansu oraz rachunku strat ··j ,zysków . 
za rok 1947, 

czen W teł'minie 3-ch ' mieSięcy od daty niniejszego ogłosze.-

nia, pod adresem likwidatora. . 

Dr. Paweł Zieliński - Warszawa, ul. }\'iltrowa 68 m . 89. 
3 . KN-5870 (-:-) Dr. Paweł ZlelitWP, . Likwidator. 

OGŁOSZENIE III 

Stosownie do przepisów ąrt. 268 kodeksu hpndlowego ogł<l
szam o otwarciu likwidaCji firmy ,,'rowarzystwo Turystyki 
Morskiej", Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdy
ni, i wzywam wszystkich wierzycieli do zgłoszenia swych 

' wierzytelności na piśmie w przeciągu trzech miesięcy od da
ty trzeciego ogło,;;zenia pod niżej podanym adresem z do
kładnym określeniem tytułu wierzytelności. 

WłodzLmierz Tokarski, 
3 0-2803 Gdyp.ia, ul. Portowa 15 . 

OGŁOSZENIE UJ 
Zawiadamia się, że w dniu 1 kwietnilil 1948 r o' spółka: 

"Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowl;ine "ATB''; spółka 'z 
0gI' . odp." we Wrocławju , przeszła w. stan likwidacji. Wzy
wa się wierzycieli tej spółki o ~g~oszenie wierzyteiności 
swych w ciągu trzech mieSięcy od daty ostatniego ogłosze
nia \1 likwidatora spółki Jana Bratka we Wrocławiu , przy 
ul Prądzyńskiego 43/5. 30-2427 

OGŁOSZENIE III 

Likwidator firmy "Lokal Klubowy przy' Bydgoskim To
warzystwie Wioślarskim, spółka z ograniczoną odpowie~ial
nością w B ydgoszczy" ogłasza otwarcie likWidaCji, wzywa
jąc zarazem wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w 
ciągU trzech miesięcy od daty ostatniego ogłos.zimia . · 
3 K-$58 (-) Tadeusz Wróblewski. 

OGŁOSZENIE III 

Zgodnie z art. 448 K. H. i stosownie do uchwały Walnego 
Zgromadzenia . Finny ' Zakłady P<rzernysŁu Elektrycznego, 
Spółka Akcyjna w Lublinie, postanowiono jednomyśLnie 

przejść w stan likwidacji, unieważnić umowę Spółki i wy
kreślić z rejestru handlowego w Ll,lblinie. Wzywa się 

wszystkich Dłużników i Wierzycieli o zgłaszanie swych pre
tensji pod adresem Likwidatora Firmy Zygmunta Weitma
na w Lublinie, ulica Skłodowsk iej &/10 lub do Sądu Okrę
gowego, Wydział Rejestru Handlowego w Lublinie. 

3 K~856 

OGŁOSZENIE m 
Inż. Antoni Sentek i Tadeusz Chudzikiewicz, likwidatoro

wie spółki pod firmą: Przed~iębiorstwo Przemysłowo-Han

dlowe "TRADE", spółka z o. o. w Krakowie, ogłaszają, że 

w dniu 26 lutego 1948 roku spólnicy tej spółki powzięli 

uchwałę odnośnie likwidacji spółki, wobec czego wzywamy 
wszystkich wierzycieli do zgłoszenia ich' wjerzytelności w 
ciągu trzech miesięcy od ostatniego ogłoszenia . 3 K-:8110 

OGŁOSZENIE III 

Podaję do wiadomości, że decyzją Walnego Zgromadzenia 
z 3.5. 1948 r. firma p.n. Wytwórnia ArtykułÓW Tekstylnych 
"Aldona"; Sp. 'z: 0 . 0 . ' Łódź, ·ul . Jal'acza 40, znajdUje sIę W }.ł:. . 
kwidacji. W związku z likwidaĆją' wzy'.vam wieriYCI~li fi~- . 
n)y" ,;Aldona" do zgłoszenia swych roszczeń w te-rmirue 3-ch 
mieSięcy od da:ty niniejszego ogłoszenią, ppct adresemlikwi
datora: Janma Berezka, Łódż, Kiiińskiego 7 m . 3. 

OGŁOSZENIE III 

Lilkwidartor f irmy "ZIARNO", Sp. zoo o. Zlotów, ul. Chro
brego 2, . ogłasza dobrowolną likwidację spółki i wzywa wie
rzycieli do zgłoszenia wierzytelności w ciągu 3 rniesięcy od 
ostatniego ogłoszenia . 

3 0-2805 F . Kubiak, ' likwidator. 

OGŁOSZENIE Ul 
3) PoWzięcie uchwały o podziale zysków Lu;ą o pokryciu Wskutek likwidaCji firmy Sląskiej Spółki Pil"Zeładullkowej 

strat, "SILESIN'. Spółka z o. o. w Gdyni, S;""ięto.iai,\ska 57, wzywa 
4;) Udzielenie pOkwitowania ZarządowiJW,dzie . Nadzor~ I się wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w ciągu trzech 

c:zej z wykonania obowiązk6w. 2K.,-lOO80! miesięcy od daty ostatniego ogłoszenia . 
OGŁOS,ZENIE III , 3 0-271 B 

Niniejszym podaję do wiadomości, że decy~J,~ pretydenta i 

m. st. Warszawy z dnia 7 kwietnia 1948 r . 'st,owarzyszenie Z dniem 14 kwietnIa br. nastąpiło notarialne rozwiązanie 
. n Zrzeszenie P<racowników PKO" zostało tlmane za I' Śląskiej Spółki Szewskiej Sp. z o . o. w Katowicach. Wzywa 

~l~~ane. . ' . się wierzycieli, aby w terminie trzechmiesięcznym zgłosili 

Likwidator., 

OGŁOSZENIE III 

Str. 15 

OGŁOSZENIE m 
o likwidacji f-my Sląska Centrala Dostaw Materjałowyeh 
S-ka z ograniczoną odpowiedzialnOŚcią w Krakowie, ul. Sław
.kawska 6. Wzywa się wszystkich wierzycieli do zgłaszania 
ich wierzytelności w ciągu trzech miesi.ecy od daty III ogla.. 
szenia o likwidaCji 
3 K-8531 Marian Głut, Ltlmvidatoz; 

AMERYKAŃSKASPOł..K.A AKCY.TNA 
KOMPNIA SINGER - SINGER SEWING MACHINE COM
PANY WARSZAWA, TYMCZASOWA SIEDZIBA, ŁODZ, 

Piotrkowska 8G. 
BILANS ZAMNIĘCIA W DNIU SI GRUDNlA IU7 ROKU, 

AKTYWA: Kasa zŁ 404.133,88 - Banki zŁ 2.816.184,03 -
dłużnicy zł. 61.400,95 - Maszyny 1 Części zł. 12.230.531,- -
Towary Nabyte zł. , 3.389.657,55 - Sumy Przechodnie zł. 

94.086,- - Utensylia zł; 567.320,49 - Pożyczki PąństWowe 

zł. 353.001,- - Deutsche Bank Berlin zł. 39.256,- - Straty 
Lat Ubiegłych zł. 6.578.588,27 - Nieruchomość - Warszawa, 
Wspólna 27 zł . 2.499.756,34 - SiIłger Naehrnaschinen A. G. 
Berlin zł. 1.440.873;87-Sumy Zablokowane zł. 1.451.801,19 -
F-ma "Stemol" , ł"ódź zł. 535 .679,~ - Biuro Importpwe 
C . . Z. M. p. W.zł. 523.122,- - Odbudowa - W-wa, Mły.. 
narska '32 zł. 770.000,-. 

RAZEM AKTYW A Złotych 33.7'55.391 ,5'l.. 
PASYWA: Kapitał zł . . 1.000.000,- - The Singer Mfg. Co. 

New York (jprzedwojenny) zł. 11.325.138,30 - The Sing~ 
Mfg. Co. New York (powojenny) zł. 8.682.750,39 - Zobowią

zania dla RealizaCji Należności zł . 229.368,71 - Kapitąl 

Amo~tyzacyjny Utensyliów zł. 271.193,68 - Adrriinistraeja 
Domów r-k przedwojenny zł. 183.483,57 - ' Administracja 
Domów r-k powojenny zł. 866.000,- - Dłużnicy Bankowi 
zł. 312.363,96 - Ró:i:nic,e z przeszacowania 7.apas6w z 1945 ·r. 
zł. 4.642.045,38 - Nadzwyczajne Odpisy na Zużycie zł. 

270.276,39 - Specjalny Rachunek Przejściowy Różnic K.ur. 
sowych zł . 3.524.590,- - Zysk roku 1947 zł. 2.448.181,19. 

RAZFJM PASYWA Złotych 33.755,391,57. 

RAC~UNEK STRAT I zYSKOW 
W DNIU '31 GRUDNIA 19ł'7 ROKU. 

STRATY: Wydatkiog61ne zł. 16.312.177,89 - Am9rtyzacja 
'Domu Wspólna 27 zł. 42.808,47 - Amortyzacja Utensyliów 
zł. 20.214;34 - Rachunek Ró:i:nic Ę:qr~owych zł. 3.5;24.590,
- Zysk 1947 r . zł. 2.448.Un ,19. 

RAZEM Złotych 22.347.971,89. 
ZYSKI: Maszyny i Części zł . 12.363.611,40 -ToWłlTY 

Nabyte .zł. 4.040.605,49 - Repara Cje Ma'szyn zł. 3.338.403,
- ' Różnica Kursowa - . Maszyny i Części zł. 2.605.352,-. 

RAZEM Złotych 22.;r47.971,89. 
K-I0431 

Fabryka Wyrobów Metalowych "Podkowiak", S. A. 
Bilans na dzień 31 gl'Udnia 19ł'7 r. 

AKTYWA: I. Majątek stały: 1. Plac 28.980,-, 2. Budy~ 
315.416,64. 3. Maszyny, urządzenia techniczne i środki trans
portowe ' 2.109,447,82, ', 4.. Ruchomości 38,715,20, Razem 
2 · 192 : 5ę9 ,66, . II. , M~tątel.t ?brotąwy: . 1: Srod,ki płatni.c.~e 
2ą4tO,56,2.~ PaplerY' " wartQśCiowe; o.l)ligacje ,P?OK 1946 r. 
~artości' imiennej 30.000,-, 3. NalemoŚci 2.549.450,50, 4. Za
pasy 4.458.677,50, Rązem 1.066.538,56, III. Straty z poprzed
nich okresów 1.695.179,74, Ogółem 11.254.277,96, Sumy PQza
bilansowe: Różni za kat!-cje i gwarancje .5.000.000,- . 

PASYWA: I. Kapitały włMne: 1. Kapitał ak cyjny 
475.821,28, 2. Kapitał rezerwowy 107.397,90, razem 583.219,18, 
II. Umorzenia i rezerwy: umorzenia wartości majątku sta
łego 2.198.263,22, III. Kapitały obce: 1. Banki 3.550.000,. 
2. Odbiorcy 50.380,- , 3. Dostawcy 325.126,-, 4. Akcepty 
400.000,-, 5. Inne zobowiązania kl'ótkoterminowe 3.650.435,12, 
Razem 7.975.941,12, IV. Zysk netto Z1;1 okres bieźący 496.854,44, 
Ogółem 11.254.277,96, Sumy pozabiląnsowe: Gwarancje 1 
kaucje wydane 5.000.000,-. 

'achunek Wyników. 
STRATY: l. Nakłady operacyjne: 1. Koszty wytworzenia 

sprzedanych wyrobów własnej produkcji i robót odpłatnych 
18.948.444,48,.2. Ogólne koszty sprzedaźy 1.142.473,- , 3. Spe
cjalne k~szty spr~edaźy: 2.598.805,48, Razem 22.689.7~,94, 
II. Nakłady finansowe : 22.746.341,84. ITI. Nakłady i straty 
pozaoperacyjne i nadzwyczajne 906.720,22, IV. Czysty zysk 
496.854,44, Ogółem 24.149.916,50. 

ZYSKI: l . Dochody operacyjne : 1. Sprzedaź : 24.129.971,- , 
II. DQchoąy i zyski pozaoperacyj~e i nadzwyczajne 19.945,50, 
Ogółem 24.149.916,50. . 0-3943 

W zwlązlw z zarządzoną likwidacją wzywam wierzycieli l pretensje na ręce likwidatora Kazimiena KusZlpetGwskiego 
"Zrzeszenie Pracowników PKO" do zgłoszenia swych roeri- . w Katowicach, ul. Słowackiego 20. 3 0-2719 

~====----------------------------------~~ ---~------------------~------------------BILANS SUROWY 

STAN CzyNNY 

1. Kasa. l 8umy do dyspozyeji 
1. Waluły zagraniczne 
S. Papiery wartoic. ludsiały 
l. Banki krajowe · 
5. Baukl zagraniezne 
~. Weksle zdyskontowane 
7. Weksle protestowane 
S. Kredyty Vi rach. bleżącycb 
9. Pożyczki terminowe 

10. Kredytyakce.,tac. i remburs 
1~. Naletn. z łyt. trans. dewiz na 

termln l repon 
12. Nieruchomości 

13. Róine rachunki 
14. itat:l\lunltl wynikowe 

1. Dłużnicy z tyto gwarancyj 

2. I n k a s o 

.. 
R-ki star, 

15.500:5'12.70 
9.344,652;29 
3.856.877.64 

82.227.579.12 
5.2i3.1)54.39 

23.862;053.55 
5.308.732;77 

, 2.420:250.- -
10.492.839.01 
57.007,576.29 

5;313.98~ 

195.929.501.74 

17.830.910.22 

9.472.913.67 

R-ki Qkupac. 

8.312.000.-
7.453.947.51 
1.240.319.52 
3.274.683.79 

262.324.S5 
49.276.661.53 

207.150.-

29.166.838.62 
4.161.94 

99.198.087.46 

1.147.248.80 

2.360.062.11 

Banku Handlowego w Warszawie S. A. 
w dniu 31 marca 1948 r . 

nowe-polskie 
378.161.217.65 

1 ~818.655 .80 
23.81-0.000.- ' 
45.001.666.52 

2.252.770.257.41 
440.392.255.-

12.918.957.03 
1.623.744.011 .76 

75.752.820.14 
155.400.000.-

329.598.814.86 
60.221.936.71 

l. Kapitały własne 

2. Fund~:Je amortyz. nieruch. 
3. Wkla4Y 
4. Rachunki bieżące 
5. Różne nałychm. pl. zobowil\Z. 
6. Banki krajowe 
7. Banki zagraniczne 
8. Redysk!)llło Weksli 
9. Otwarty kredyt 

10. Lokaty celowe 
11. Zobowiąz. z tyt. kred. akct"pt. 

i remburs 
12. Zobowląz. z tyto trans. dewiz. 

na termin i report. 
13. RÓŻne rachunki 
14. Raehunld wynikowe 

R-ki stare 
28.767.975.-

726.883.74 
41.367.ł57. 46 

23.678.845.09 
1.041.020.81 
3.779.678.12 
4.278.553.26 

37.578.810.84 
10.712.830.-,-

2.416.736.-
40.921.926.95 

658.784.47 

195.929.501.74 

R-ki akupac . 

11.333.720.36 
56.498.605.54 
1.432.378.43 
8.522.731.87 

47.489.67 
1.120.000,-

675.000.-

19.242.039.93 
326.121.66 

99.198.087.46 

STAN BIERNY 

R-ki nowe-polskie 
60.723.092.B6 
4.298.<W7.10 

560.799.034.05 
1.318.357.541.92 
1.432.158.193.07 
1.030.849.109.9,2 

26.398.02 
254.364.605.--' 
155.828.095.-
50.815.833.33 

155 . 400.000~-

317.702.32i36 
58.267.879.25 

5.399.590.592.88 
5.399.590.592.88 

601.988.901.07 

5.182.171.594.90 

=-,--:-:---.:=:.:;.;=:====:=-_ O~-. , _ _ -. _ ~=.=-:-_-.. _,_ -c-'_·_- - ,-
l Zobowiąz. 7. tyto udziel. gwa- 17.830.910.22 1.147.248.80 601.988.901.07 

rancyj 

2. Różni za inkaso -9.472~913.67 2.360.062.11 5.182.171.594.90 

... 
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BILANS BOCZNY (NE'l'TO) 

BUlku Zwi~zku Spółek Zarobkowych SP. Akc. w Pomanill 
po dzień 31 grudnia 1947 r. 

STAN CZYNNY (w tysiącach złotych) STAN BIERNY 
p 

1. Kasa 'j sumy do dyspozycji 
2 Lokata funduszów r-ków "Sta -

rego i "Okupacyjnego" 
~. Waluty zagraniczne 
4. Papiery wartościowe 

!t. Udziały konsorcja1ne 
6, Banki krajowe 
7, Banki zagranicz:ne 
9; Dyskonto weksli 
9. Protesty 

10. Kredyty w rach. bieżących 
n. Pożyczki terminowe 
12. Kredyty akcept. i r emburs 
13. Nieruchomości 

14: Różne rachunki 
15. Strata 

l . Dłużnicy z tytułu gwarancji 
2. Inkaso 

R-ki "Stare" 

35.189 
2.824 

8Ot) 

964 
37.608 
3.~2 

22.574 
4.351 

183 
t8 .. 371 
34.179 
.2.928 

165.377 

21.787 
5.143 

R-ki 
"Okupacyjne" 

2.759 

li 

5 .0 '15 

138 
10.540 

II 

9.526 
3.325 

31.654 

563 
850 

R-ld 
"Polskie" 

821.623 
18,lW 

4 

~3 ,20" 

~.~76 
. ,.5.728 
716.917 

5.738 
1.298.259 

115:483 

372 
73.944 

3.116.953 ' 

327.552 
337.595 

---------------------------------
l . Kapitał zakładowy 
'2. KapitalYreierw9we 
3. FurlduSz . amort.yzacyjn y nier , 
4. wkłady ' 
,'I, Rachunki' bieźqee 
5, R6żne natychmiast. płatne ze, 

boWiązania 
7, Banki krajowe 
8. Bariki zagraruczne 
9. Redyskon~ 

10. Otwarty kredyt 
11, Wierzyciele hipoteczni 
12. Zobowiąuln.ia ~ tytułu kred y-

tów akcept. i remburs. 
13. Lokaty celowe 
14. R6ż~e ' ra.chunki 
15. Zysk 

1 . . Zobowiązania z tyt. udz:h~lo

nych gwarancji 
2, Różni za inkaso 

R-ki "Stare" 

20.000 
10.171 
1.369 

28,114 
20,207 

549 

23.0~ 

158 
34.095 

2.298 
1.111 

183 

" 24.l00 

.' .165.377 

21.787 
5.143 

R-kl 
"Okul'acyjne" 

1.880 
21.34(\ 

182 

2.352 

5,900 

31.654 

563 
850 

R-ki 
"Polskie" 

7.606 

184.361 
l 518.581 ' 

71.354 

359.475 
555.131 

115.000 
57.482 
41.516 

3.116.953 

327.5'52 
337.595 

WINIEN: 

RACHUNEK sTilA1.' I ZYSKOW ZA 194'7 ROK 
Banku Związku Spółek Zarobkowych SP. Akc. w Poznaniu 

(w · tysiącach złotych) MA : 

1. Procenty ł prowizje wypłacone , 

2. Koszty handlowe 
3. Podatki 
4; Amortyzacja 
5: Odpisy na dłużnikach 
6. Administracja rueruchomości 
'1. Różrie 
8. Zysk 

.. ~ . 

R-ki "Sta.re" 

2.105 

L146 

1.597 

4.848 

Zgodność powyższych rachunków poświadczają: 
. KOMIsJA RADY~ 

S. Kołakowski 
Z. Pirołyńskl 

.; ~ 

R-ki 
"Okupacy jn e" 

12 

4,224 

R-lti 
"Polskie" 

45.523 
135.932 

9.524 
9.460 

22 
721 

1.944 
41.:116 

244.642 

1. Pozostałość z lat ubIegłych 
2. Procenty i prowizje l'obrane 
3. Różnice · kursowe . 
4. Z,Vrot . sum dawniej odpisa

nych 
5. Różne 

6. Strata 

R-ki "Stare" 

226 
13 

, 61 

1.620 
2.928 

. ' .. .. . ' .. 

" 4.848 
~~- . 

R-ki 
"Okupacyjl1e" 

898 

13 
3,325 

4.236 

R-ki 
"Polskie" 

1.706 
240.908 

] .939 
2 

87 

244.642 

BANK ZWIĄZKU · SPóŁEK ZAROBKOWYCH S. A. Powyższy bililnS i rachunek strat i zysków potwierdzają: 
. RADA. ' ŃADZORCZA: Zarząd 

. W. ' Broniewski M. Au S. ' Kołakol,VSkl 
' J. Zajda ' Prezes K-10396 

STAN CZYNNY 
BILAIotS SUROWY RACHUNKU STAREGO, OKUPACYJNEGO I POLSKIEGO BANKy GOSPODAR8TW~fKRAJOWEGO 

z dniem 3~ 8n!~~* ~9.47. r . STAN BIERNY 

-UIJ.Ch., stary 

3 

Kasa i sumy do dyspozycji 
Bilety skarb. ł bony inwestyc. 
Waluty zagrankzne 

4 Papiery wartości~we 
5 Banki krajowe 
6 ' Banki zagraniczne 
7 Weksle zdyskontowane 
8 Weksle zaprotestowane 
9 Kredyty w rkach bież . 

10 Pożyczki terminowe 
11 Pożyczki, zlecone przez Sk. P . 
12 Ruchomości 

13 Nieruchomości 
14 Sumy przechodnie 
15 Po:!:. długoterm. w em. wł. 

Bku Kraj. 
16 Rki działu kred. dlugoterrri . 
17 Rachunki Oddziałów 

18 Rozliczenie z rkJem starym 
19 okupac. 
20 polskim 
21 Odbudowa nieruch. bank. z 

powodu szkód wojen. 
22 Koszty organizacyjne 

l~ . OOO.-

150.664.996,91 
40.35U42~69 

10.983,415.12 
158.328.261.87 ' • 

1.331.699.37 
169,978.497.95 
268.760.646.42 
487.971.116:69 

410.814.95 
30.802.273.46 
56.105.803.01 

892.910.671.45 

355.832.581.53 
218.216.991.84 

13.937.849 .56 
30.956.144.79 
5.884.440.80 

23 Baclłunki wynikowe 30.486.55 
24 .R,ki wynikowe za lata ubiegłe 18,380.167.81 

I-.......,..."....~~~~I 
Suma bilansowa 

l Dłużnicy za gwarancje 
2 Inkaso 

FS. 
PREZES BANKU 

. Edward Lipiński 

2.911.859.902,77 

26.794.589.77 
29.068.951.-

55.863.540.77 

\k okupacyjny 

12.985.000,-
200.-

5.076.2l3O.40 
92.094.214.05 
1.604.095~70 

45,172.385.- . 
7.135:-

120.868,312.06 
18.771.620.47 
13.676.540.33 

180.507.47 

56.743.269.88 

12.812.774.36 

380.992.334.72 

" 1.087.873.54 
5] .126.533.76 

52.214.407.30 

Rach. polski 

1.272.560.976.87 

17.359.99 . 
306.462.000.-
285.785:851.12 
223.548.460.49 
385.737.452.~ . 

1.322.590.-
29.245.376.297.82 
73.308.557.235 .. 13 

58.375.850.98 
45.668.519.~3 

119.501:923,82 

33.203.728.462.35 
' 17.359.877.04 

375.102.170.25 

3.735.559.59 
1.373.732.942.62 

140.226.573.529.60 

3.817.471.990.60 
9.133.081.018.01 

] 2.950.553.008.61 

. ł ," -' Rach. star y 

1 Kapitały ' własne 

2 Fundusz amortyz. mer. 
3 Wkłaq,y 

" Rachunki bieżące 
5 Różne nat.' pl. lObow. 
6 . Banki krajowe 
7 Banki ZagraniCzne 
8 RedySkonto weksli 
9 Redyskonto ak·cePt. , Bku Ak-

.cept. 
10 Otwarty kredyt 
11 Lokaty celowe 
12 Sumy przechodnie 
13 , Lis.ty zast. i. oblig; wł. em. i 

b. Bku Kraj. 
14 Rki działu kred.długoterm . 
15 Rachunki OddziałOwi . 
16 RożUcZen'!e' z 'rkiem staryn1. 
17 .. .. oku,pac. 
18 " " polskim 
19 Rachunki wynikowe 
20 Rki Wynikowe 'za lata ubiegłe 
2] Rki- wynikowe roku przyszłego 

Suma bilansowa 

1 Udzielone gwarancje 
2 Różni · za inkaso 

." 2o,faiH.696.64 

11.0.129.868.13 
201 .556.786.72 
, 23:649.129.38 

37j49.366.0B 
, -=2Ii67.81.o.96 
·--H ·M64.384.52 

14.468.842.-

43.573.00.0.-
471.263.051.94 
31.7.07.048.56 

892.910.671.45 

52.0.772.721.6.0 
." .. '''20(L979.065.51 

.- 17:380.223.35 
7.983.235.93 

2.911.859.9.02.77 

, _ ~u.794 .58jl . 77 

29.068.951.-

I Rk okupacyjnyl 

103.507.489.02 
123.132.621.45 

2.555.882.11 
8 . .033.113.57 

69.884.78 

38.378.415.17 
23.718.615.90 

56.417.176.21 
13.937.849.56 

625.460.29 
10.615.876.66 

380.992.334.72 

1.087.873.54 
51.126.533.76 

52.214.407.3.0 

Rach, polski \ 

1.904.003.721 
4.744.057.622.22 

15.386.995.203.32 
. 53.0.785.248.24 
1.061.133.955.92 

351.956.184.05 
200.00.0.000.-

54.232.364.525.21 
27.906.487.13.0.35 

474.826.641.84 

33.137 . .012.721.78 
30,935.798.48 
12.812.774.36 

2.043.967 ~7 1 '2;! 

60.26.0.758.76 
51..072.987.13 

14.0.226.573.529.60 

3.817.471 .990.60 
9.133.081.018.01 

12.950.553.0.08.61 55.863.540.77 I 
========J~========' 

DYREKCJA BANKU · 
Dr. Kazimierz Matuszecki 
Zdzisław Czeeho~ki , 

Eustachy Frąckowiak . 
Inż. Włodzimierz ' Skqraszewski 

NACZELNY KSIĘGOWY 
wIp. Włodzimierz Dietrich 

K-I0369 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRENUMERATA Monitora Polskiego wyno~ miesięcznie zł 250,-. Numer pojed!ińczy zł 30,-. , CE~"Y OGŁOSZEN: o zagubionych dokumentach zł 20,-. za słowo. - Edykty 
nadsyłan,e przez Starost. (Ref. Spraw Tnwalidzk) zł 300.- (ryczałt). - Uznanie za 'Zmarłego zł 50.0,- (ryczałt). - Umorzenie dokumentów ~ł 25,- za słowo. - Odtworzenie zagi
nionych dokumentów zł 1.0,- za słowo . - Postępowanie spadkowe zł 35,-'- za słowo. - Ustanowien ie kuratora zł 25,~ ża słowo. - Inne ogłoszenia sądowe zł 35,- za słowo. -
Ogłoszenia prywatne, handlowe, bilanse i p,rzetargi zł 6.0 - za w iersz mm .] szp. (na slr. 6 szp.). -Za bilanse ' i układ tabelary,s,zny dolicza się 50 %. Za terminowy druk ogłoszeń 
Wydawructwo nie odpowiada. Ogłoszenia należy kierować do Adfjnlstracji "Monitora Polskiego"w Warszawie, ul. Młpdzieży' JugosłowiańskIej 11 (Pierackiego) lub Oddziałów 
Polskiej Agencji Prasowej PAP. 

Wydawca: Polska Agencja Prasowa PAP. Redaguje Komitet Redakcyjny. 
----------------------------------~---------Druk PWZG w Warszawie, Tamka 3. 7300 Zam. BOJt B-53149 


