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DZIAŁ URZĘ'OOWY.
1.
ZARZĄDZENIE

WOJEWODY

ŁóDZKIEGO

z dnia 30 grudnia 1931 r.

o ustaleniu statutu organizacyjnego i szczegółowego podziału czynności Urzędu Woje,
wódzkiego Łódzkiego.
Na podstawie §37 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 sierpnia
1931 r., ,vydanego w porozumieniu z Ministrami: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu i Handlu, Robót Publicznych, Rolnictwa,
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (Dz. Ust. R. P. Nr. 76, poz, 611). w spra'vie organizacji .urzędów wojewódzkich oraz
tIybu załatwiania spraw w tych urzędach,
ustalam. w sposób poniżej, podany:
a) Statut Organizacyjny U rzędu W ojewódzkiego Łódzkiego;
b) szczegółowy podział czynności.

Wojewoda:

(-) W ł. J a s z c z o ł t.
STATUT ,ORGANIZACYJNY
Urzędu Wo,jewódzkiego Łódzkiego.
I. Organizacja Urzędu WoJewódzkiego.
§ 1.

Wojewoda załatwia sprawy, należące do
jego zakres u działania bądź osobiście, bądź
przy pomocy urzędu wojewódzkiego, władz
administracji ogólnej oraz innych podległych mu na obszarze województwa' władz,
urzędów i organów.
§

2.

Urząd Wojewódzki jest organem wojewody dla ~ałatwiania spraw, związanych ze stanowiskiem wojewody, jako reprezentanta
Rządu, jako też spraw wynikających z funkcji wojewody, jako szefa administracji ogólnej w szczególności kierownictwa i nadzortt
podległych wojewodzie władz i urzędów
oraz załatwiania tych spraw administracji
ogólnęj, w których wmyśl obowiązujących
przepisów orzecznictwo należy do wojewo-

dy..

.

§ 3.
Urząd

Wojewódzki jako taki, względnie
poszczególne jego części lub wchodzący w jego skład funkcjonarjusze nie występują nazewnątrz samodzielnie, lecz tylko w imieniu
wojewody.
_
Pisma wysyłane z urzędu wojewódzkiego.
które podpisuje osobiście wojewoda względ
nie urzędnik, pełniący funkcję wojewody,
mają nagłówek "Wojewoda ł... ódzki", wszystkie inne pisma mają nagłówek "Urząd Wojewódzki. Łódzki" i oo;naczeniem wy.Mi&łu~:

ewentualnie oddziału, z kt6rego pismo pochodzi.
. Pisma wysyłane z urzędu wojewódzkiego podpisują z reguły te osoby, do których
kompetencJi naJeży ostateczna aprobata danej sprawy.
Wszystkie pisma bez ,vzględu na to, czy
noszą podpis wojewody, naczelnika wydziału lub innego upoważnionego urzędnika przedstawiają się w stosunku do władz podległych i stron jako r6wnowartościowe i ani
władzom podległym, ani też stronom nie
przysługuje prawo badania czy podpisujący
urzędnik umieścił swój podpis w grallieaeh
swej kompetencji.
Pod każdym podpisem winno być umieszczone w'yraźne brzmienie nazwiska podpisującego oraz jego stanowisko slużbo,ve.
W szystkie pisma, których nie podpisuje
wojewoda osobiście, podpisywane są z oznaczenienl "Za Wojewodę". Jedynie orzeczenia ściśle fachowe jak ś,viadectwa lekarskie
i t. p. są wysta,viane z podpisem odnośnego
urzędnika fachowego bez dodatku przy podpisie "Za Wojewodę". Pislna, do których
świadectwa takie są dołączone jako załączni
ki podpisuje się w sposób z,vykły.
'Vojewoda może w' razie potrzeby upoważnić naczelnika wydziału, ażeby w sprawie zastrzeżoneJ do aprobaty wojewody i
przez niego zaaprobowanej podpisał czystopis'wysyłany z urzędu wojewódzkiego z oznaczeniem "Z polecenia Woje,vody".
Urzędnik, któremu poruczono pełnienie
funkcji wojewody podpisuje "p. o. Wojewody".·
"
§ 4.
\Trząd Wojewódzki Łódzki dzieli się na
następujące wydziały:

I.
II..
III.

IV.
V.

Wydział Ogólny (znak O.).
"Bezpieczeństwa (znak B.).
"Samorządowy (znak S.).

"Administracyjny (znak A.).
"Zdrowia Publicznego
(znak Z.).
VI.
.,
Wojskowy (znak W.).
VII.
"
Rolnictwa (znak R.).
VIII.
"
Przemysłowy (znak P.).
IX. Dyrekcja Robót Publicznych (znak
RP.) .
•
x. Wydział Pracy i Opieki Społecznej
(znak PO.).
('
§ 5.

Wszystkie ,vydzii:tły urzędu wojewódzkiego z w'yjątkiem wydziału wojskowego i przemysłowego dzielą się na oddziały. Oddział
sianowi najmniejszą jednostkę organizacyjną urzędu wojewódzkiego.
W wydziałach podzielonych na oddziały
naczelnik wydziału jest z reguły kiero,vnikiem jednego z oddziałów. Wyjątki od tej
zasady może wprowadzić wojęwocla za zgodą
'wła-ściwegoMinistrtł~
.
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Oddziały składają się z odpo~iedniej ilośd referatów (grupy spraw). Referaty oznaczają grupę spraw jednorodnych pod względem pra-,~nyln lub faktycznym nie stanowiąc

jednostek organizacyjnych.
Wydziały otrzymują znak, któryln jest
duża litera jego istotnej nazwy,oddziały
otrzymują znak litel'J wielkich alfabetu łaciń
skiego, referaty Zliaczy się porządkowemi
cyframi rzymskiemi, kategor je i pozycje
spraw otrzynlują cyfry arabskie w porządku
~rytmetycznym,· podgrupy (podteczki) oznacza się porządkowemi literami małemi łaciń
skiemi.
Z uwagi na szeroki zakres czynności niektórych wydziałów i różnorodność ich czynności, które wymagają podziału aprobaty czy
to w celu odciążenia naczelnika wydziału czy
należytego u,~zględnienia spraw. fachowych
niżej wyszczególnione wydziały dzielą się na
i

Wydział Przemysłowy:
działów.

.

(znak OB.).
Inspektorat Starostw
(znak () J.).

Oddział:

Wydział Bezpieczeństwa:

()ddział

spraw polityczno i bezp.
. (znak BA.).
.
Oddział porządku publ. (znak BB.).
Oddział spraw narodowościowych
(znak BC.).
Wydział Salnorządowy:

Oddział

Administracji Salnorządowej
(znak· SA.).
.
Oddział Finansów i Gospod. Komunalnej (znak SF.).
Oddział: Inspektorat Związków Komunalnych (znak SJ.).
Wydział

Adnlinistracy jny:

()ddział

ogólno-administracyjny i spraw
kultury i sztuki (znak AA.).
Oddział stanu cywilnego i wyznań
(znak AB;).
Oddział aprowizacyjny (znak AC.).

Wydział

Zdrowia Publicznego:

Oddział

spraw sanitarnych i higjen.
(znak ZA.).
Oddział farmaceutyczny (znak ZB.).
Wydział .Wojskowy: łów.

Wydział

nie posiada oddzia-

Rolnictwa:
Oddział ,Ogólny (znak RO.).
Oddział Eolny (znak RR.).
Oddział Ochrony Lasów (znak RL.).
Oddział Weterynaryjlly (znak RW.).

nie posiada od-

Wydział

Pracy i Opieki Społecznej:
Oddział Opieki Społecznej (znak
POA.).
Oddział pośrednictwa pracy (znak
P()B.).
Oddział ubezpieczeń społecznych

(znak POC.).
inwalidów wojennych (znak
POD.).

Oddział

§ 6.

Wydział

Oddział Budżetowo-Gospodarczy

-

I)yrekcja Rohót Publicznych:
Oddział ogólno-techniczny (znak
RPO.).
.
Oddział wodny (znak RPW.).
Oddział architekt.-budowlany (znak
RPB.).
Oddział drogowy (znak RPD.).

następujące oddziały:

Ogólny:,
Oddział Organizacyjny (znak OA.).

j

Czynności każdego ,~ydziału i oddziału
określa szczegółowy podział czynności, który
równocześnie wytyczne rzeczowego
podziału czynności Xwykazu akt) dla celów
kanc~laryjnych.
.

stanowi

W ramach szczegółowego podziału czynności naczelnik wydziału (kierownik oddziału) dokonywa podziału pracy między referentów, przyczem zależnie od rodzaju poszczególnych kategoryj spraw łączy kilka
kategoryj pókrewnych pod ,~zględem prawnym lub faktycznym w ręku jednego urzęd
nika referującego lub jedną kategorję spra\\7
rozdziela pomiędzy kilku urzędników przez
co jednak nie powstaje żadna no,va jednostka organizacyjna.
Szczegółowy podział czynności

obejlnuje:
a) w·yliczenie wszystkich kategoryj spraw·
(§ 6) należących do zakresu działania każde
go wydziału względnie oddziału;
b) ustalenie zakresu aprobaty, t. j. spraw'
zastrzeżonych do ostatecznej decyzji wojewody, wicewoje,wody, naczelników wydziałów, kierow·ników oddziałów (kierownika referatu budżetu\~o - rachunko'wego dla spraw
robót publicznych).
§ 7.
Czynności poszczególnyc;h wydziałów obejmuJą załatwianie pod względem merytorycznym na podstawie obowiązujących przepisów tych spraw·, które należą do ich zakresu działania.

I. ·Wydział Ogólny obejmuje spra,~y wewnętrzne organizacJi urzędu wojewódzkie-

go, czuwanie nad techniczną stroną urzędo
wania; i zaspakajania potrzeb poszczególnych
wydziałów pod względem osobowym, gospodarczym, budżetowo - rachunkowym i kancelaryjnym.

Ł6dzki

Dziennik Wojew6dzkj. Poz. 1

W sprawach tych wydział ogólny porozumiewa· się z naczelnikami innych wydziałów
i zasięga ich opinji względnie wniosków.,

W Wydziale ogólnym czynny jest wojew6dzki inspektor starostw, który jest organem kontroluiącvlll i. instruujacymw stosunku do podległych wojewodzie powiatowych władz i organów administrac:ti ogólne,j.
W szczególności wojewódzki inspektor staroshv przeprowadza na zlecenie wojewody
bezpośrednią tak planowa ,jak i doraźną kontrole i instruowanie na miejscu powiatowych
władz i organów administracji oe;ólnej w zakresie wykonywania przez nie przepisów
i poleceń w sprawach:
, 1) ore:anizacji władz i ustosunkowania do
nich podległych im organów' wykonawczych;
2) ustosunkowania powiatowych władz
administracii ogólnej do ujawniających się
na terenie ich działania zagadnień natury
społecznej, gospodarczej i politycznej, do
spraw hezpieczeństwa, spokoju i popządku
publicznego;
,
3) ustosunkowania do władz i organó,v
niezespolonych we ,vladzach administracji

ogólnej~

4) wyszkolenia urzędników starostw;
5) organizacji pracy i jej metod;
6) inspekc.tę merytoryczną poszczegól-

nych referatów starostw przeprowadzają na
zlecenie wojewody również naczelnicy odnośnych wydziałów i podlegli im urzędnicy
(§ 25 pkt. 7).
§ 8.

W Wydziale ogólnym jest oddział budże
towo - gospodarczy.
Oddział ten załatwia sprawy budżetowo
gospodarcze całego urzędu w"o.tewódzkie~o.
Sprawy związane z orzeczeniami i zarzadzeniami poszczególnych wydziałó,v. wydawanemi w zakresie ich kompetencjL oddział
budżetowo - gospodarczy załatwia na podstawie otrzymanych dyspozycyj wojewody~
względnie naczelnika właści'W'ego wydziału.
w granicach upoważnień do asye;nowania·
sum. W tych w'yPadkach naczelnik właści
wego wydziału qdpowiada za celowość ,vydatk6w.
.
W razie sprzecznych z obowiązujacemi
przepisami rachunkowo - kasowymi decyzyj, oddział budzetowo - gospodarczy spraW'ę przedstawia do rozstrzygnięcia ,voiewodzie za pośrednictwem naczelnika wydziahl
ogólnego.
§ 9.

Sprawy budżetowo - rachunkow'e Dyrekcji Robót Publicznych są załatwiane w osob;.
nym referaCie oddziału budżetowo - gospodarczego. Szczegóły, dotyczące stosunku tego referatu do Dyrekcji Robót Publicznych
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hędą określone przez Ministrów Spraw
wnętrznych i Robót Publicznych.

We-

II. Wydział Bezpieczeństwa obejmuje
sprawy dotyczące ewidencji i badania ruchó,v społecznych i politycznych w państwie,
spraw"y narodowościowe i wynikające z ich
odrębności obyczajowej, językowej, wyznaniowej i gospodarczej, dalej sprawy prasowe, stowarzyszeń i związków, z wyjątkiem
stowarzyszeń opieki spolecznej, cechów i korporacji, sprawy bezpieczeństwa publicznego
i organizacji służby bezpieczeństwa, spraw'Y
porządku publicznego, spraw-y broni, sprawy
administracyjno - polityczne, sprawy cudzoziemców i ochrony granic.
III. Wydział Samorządowy obejmuje
sprawy organizacji związków komunalnych
i ich organów, sprawy gospodarki związkÓ'w,
jej legalności i planowości, nadzór nad związ
kami komunalnymi imiędzykomunalnynli
tak w dziedzinie finansowej jak i gospodarczej, sprawy zmiany granic jednostek administracyjnych, prócz spraw. zastrzeżonych
wydziałowi ogólnemu oraz sprawy Wydziału Wojewódzkiego i Rady Wojewódzkiej.
W. skład Wydziału Samorządowego wchodzi
Wojewódzki Inspektor Związkó,v Komunalnych.
IV. Wydział Administracyjny obejmuje
sprawy stanu cywilnego, nletrykalne, przynależności gminnej, obywatelstwa,. zmiany
i nadawania nazwisk, sprawy wyznaniowe,
daniny lasowej i odbudowy zniszczeń wojennych, opieki nad zabytkami sztuki i kultury,
ponadto sprawy wynikające i związane ze
stosowania rozporządzeń postępowania administracyjnego, przymusowego i nadzoru nad
orzecznictwem karno - administracyjnem,
sprawy wynikaJące ze stosowania ustaw i
rozporządzeń administracyjnych o ile nie są
zastrzeżone innym wydziałom, dalej z zakresu działania działów fachowych sprawy o
przeważaj ącym charakterze administracy,jno-prawnym oraz udzielanie tym w'ydziałom
opinij prawnych, wreszcie należą tu sprawy
nadzoru nad stanem zaopatrzenia ludności w
przedmioty powszechnego użytku, sprawy'
hvorzenia rezerw środków żywności, zwalczania lichwy, nadzór nad gospodarką aprowizacyjną związk6w, komunalnych.
V. Wydział Zdrowia Pul)licznego obejmuje sprawy organizacji, o~ólnego kiero'wnictwa i nadzoru nad działalnością władz i
organów pańshvowych i samorządowych w
dziedzinie zdrowia publicznego, sprawy porządkowo - sanitarne,
higjen y społeczne}
i walki z· chorobami zakaźnemi. nadzór nad
zakładami leczniczemi, uzdrow"iskami i letniskami, nadzór nad personelem lekarskim i
pomocniczym, pomoc lekarską dla funkc.tonarjuszy pańshvowych, sprawy orzeczeń fachowo - lekarskich, sprawy farmaceutyczne,
nadzór nad lecznictwem ·w· Kasach Chorych.
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VI. Wydział Wojskowy obejmuje ,vszystkie sprawy z zakresu uzupełnienia i zaopatrzenia armji, o ile są poruczone administracji spraw wewnętrznych, dalej koordynuje
działalność całego urzędu wojewódzkiego,
oraz władz urzędów i organów' wojewodzie
podległych, 'v sprawach dotyczących przygotowania obrony Państwa.
VII. Wydział Rolnictwa obejmuje sprawy podnoszenia kultury rolnej i leśnej w
szczególności sprawy doświadczalnictw'a, ,vytwórczościroślinllej i zwierzęcej, meI,joracji
rolnych, oświaty rolniczej szkolnej i pozaszkolnej, nadzoru nad działalnością organizacyj rolniczych i powiatowych związków
komunalnych w zakresie rolnictwa, oraz'
sprawy ochrony lasów i zalesienia nieużyt
ków, dalej spra'wy służhy weterynaryjnej,
sprawy polityki sanitarno - weterynaryjnej
i nadzoru nad personelem fachowym w urzę
dach państwowych i samorządowych i nad
,vykon)T'vallą przez, nich praktyką lekarską,
zwalczanie chorób zaraźlhvych zw"ierzęcych,
nadzór nad targowiskami i przetwórniami
surowców zwierzęcych, lecznicami, ambulator,jami i zakładami podkow'uictwa, nad wytwórniami surowic i szczepionek dla celó,v
weterynaryjnych oraz nad obrotem zwierzę
tami i surowcami .pochodżenia zwierzęcego.
VIII.. Wydział Przemysłowy obejmuje
wszystkIe sprawy o charakterze technicznym, techniczno - administracyjnym z działu
administracji przemysłu i handlu, w szczególności Sprfl\vy racjonalnej polityki przeInysłowej, rękodzielniczej i handlowej, nadzoru nad przemysłem i rzem.iosłami oraz kotłami parowemi.
~X. Dyrekcja Robót Publicznych obejmUJe. s]?rawy dotyczące wykonywania pań.
stwoweJ władzy. b~dowlanej II instancji,
sprawy drogowe l budowlane z zakresu działania władz administracji ogólnej I-ej i II-ej
instancji, sprawy budownictwa państwowe'
go, lądowego i wodnego dla wszystkich resortów ministerjalnych z wyjątkiem Min.
Spraw Wojsk., Kolei, Poczt i Telegrafów'
a .nadto sprawy elektryczne, turystyczne
i grohownictwa wojennego.
X. Wydział Pracy i Opieki Społecznej
załatwia sprawy organizacji i nadzoru w
dziedzinie opieki społecznej prowadzonej tak
przez sto,varzyszenia i związki nlające na celu opiekę społeczną jak i przez związki komunalne, nadzór nad stO'w"arzyszeniami i zakładami .opieki społecznej,spra,vy opieki
nad macIerzyństw"em, dziećmi i młodzieżą,
opieki .p.ad d~)rosłymi, sprawy pośrednictwa
pracy: l walkI ~ hez!obociem, elnigracji sezQnowej, ubezpIeczen społecznych, 'wreszcie
sprawy inwalidów· wojennych.
§ 10.
Wszystkie ,vydziały, a w ich obrębie oddziały, działają w ścisłeIn' porozumieniu,

udzielając sobie do przejrzenia w miarę potrzeby przed lub po załatwieniu te sprawy,
które pozostają w z,viązku z ich zakres~m
działania.
Z reguły wydziały i oddziały nie korespondują ze sobą, lecz udzielają sobie wza-

jemnych informacyj i opinji w krótki~j drodze bądź ustnie, bądź przez przesłanIe aktów sprawy odręcznie.
W wewnętrznych stosunkach urzędowych
dodatek przy podpisie ~,Za Woje,vodę" odpada.
§ 11.
Przy zalatwianiu każdej spr~wy winna
w równej mIerze strona
prawno-administracyjna i facho,va danego
zagadnienia.
W tynl celu spra\vy o przewazaJącynl
charakterze fachowym, t. j. opartym na wiedzy zawodowej, ,vinny być załatwiane l?rz~z
wydziały (oddziały) fachowe w poroz~mlenl.11
z właści,vemi wydziałami (oddziałami) admlnistracyjno-pra~n.emi o ile w poszczegól~ych
,"vydziałach (oddZIałach) fachowych nl~IDa
odpowiedniego urzędnika z wykształceniem
prawniczem.
Naodwrót spra,vy o przeważającym charakterze administracyjno - prawnym winny
być załatwiane przez wydziały (o~d~iały)
administracyjno-prawne w pO;ozu1l!-lenIu z
,vłaściwymi wydziałami (oddZIałamI), referentami fachowynli.
być urzędniona

Wydziałami

fachowymi są:
1) 'Wydział Zdrowia Publicznego,
2)
"
Rolnictwa, .
3)
".
Przemysłowy,
4) Dyrekc.ta Robót Publicznych,
.
5) Wydział Pracy i Opieki SpołeczneJ'
§ 12.

Wojewoda ustala,. w jakim zakresie. (§ 1~
i 11) wydziały obowląz~ne. są porozu~lewac
się ze sobą przy załahvlanlu poszczegolnych
spraw względnie kategory.T sp~aw' i ro~str~y.
gaJwynikające "\v tym względZIe wątplnvosC'1.
Wszystkie spra'\vy, dotyczące obrony Pań
stwa, winne być załatwiane w porozumieniu
Z wydziałem ,vojskowym, wszystkie sprawy
o charakterze ogólno-politycznym, na~o~owo
ścio,vym i wyznaniowym w porozum~enlu
z
wydziałem bezpieczeństwa,

~s~ystkle s"p~a

w'y organizacyjne 'v po!OZUmIenlU z wydZIałem og'ólnym, v,,"sz~st~le. spr~~ ~o~ycząee
"polityki aprow~za~YJneJ I n~obIhzaCJl zywności w porozumIenIu z oddZIałem dla spra,v
aprowizacyjnych, ,vszystk~e ~prawy dotyczą
ce samorządu w porozumIenIU z wydZIałem
samorządowym.

§ 13.
dżi

Kancelarja urzędu wo.tewódzkiego wchow skład wydziału ogólnego.
.
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Dzienni~

Kancelarja obejmuje wspólne dla całego
urzędu wojewódzkiego biuro podawczo~infor

niacyjne, czystopisarnię, ekspedyturę i archiwum głó\vne jako też po jednym oddziale
kancelaryjnYln w ,każdym wydziale dla zała
twiania bieżących spraw kancelaryjnych.
Czynności kancelary jhe oddziałów kancelaryjnych . normują przepisy kancelaryjne
urzędu w"ojewódzkiego łódzkiego.
'V organizacji kancelarji będzie zabezpieczona ochrona tajności i poufności spraw.
Sprawalni "poufnem.i" w .urzędzie "wojewódzkim są takie sprawy, co do których zaró\vno przed ich załatwieniem jak i po zała
twieniu, obowiązuje wszystkich urzędników
bezwzględnie obowiązek tajemnicy służbo
wej.
Akta tych spraw są w zasadzie dostępne
\vszystkim urzędnikom referującym w urzę
dzie wojewódzkim o ile są im potrzebne dla
urzędowania, natomiast akta te są niedostęp
ne dla stron, lub jakichkolwiek innych osób
intereso\vanych. Załatwiania poufne nie mogą
hyć tównież przedmiotem komunikatów' do
prasy lub innych informacyj, wychodzących
poza obręb urzęd u wojewódzkiego.
Sprawami tajnymi są te sprawy, które jako "tajne" wojewoda względnie naczelnik
\vlaściwego wydziału wyraźnie" zakwalifikuje, jako też sprawy mobilizacyjne.
Sprawy tajne są dostępne jedynie woje,vodzie, względnie urzędnikowi, który pełnj
tę funkcję, naczelnikowi zainteresO"wanego
bezpośrednio wydziału (kierownikowi ~ddzia
lu), oraz upoważnionym imiennie urzędni
kom.
Dla .spraw poufnych i tajnych całego
urzędu wojewódzkiego "tworzy się w wydziale ogólnyul kancelarję: "Ewidencja centralna
dla spraw poufnych i tajnych".
. W wydziale bezpieczeństwa publicznego
tworzy się kancelarję tajną dl!! spraw taj. nych i poufnych tego wydziału.
W wydziale \vojskowym hvorzy się kancelarję tajną, ekspedyturę' i archiwum dla
spraw mobilizacyjnych, podległe bezpośred
nio naczelnikowi wydziału. N ależą tu również sprawy przygotowania prżemysłu do celów
obrony
pańsf.",-a za mobilizacyjne
uznane.
Sposób załatwiania akt ze strony technicznej Ewidencji Centralnej, kancelarji tajnej
wydziału bezpieczeństwa publicznego i kancelarji tajnej wydziału "wojskowego normują
osobne przepisy kancelaryjne urzędu woje,vódzkiego JÓdzkiego.
§ 14.

Wojewoda przydziela do poszczególnych
wydziałów w miarę potrzeby urzędników referujących względnie kancelaryjnych z etatu
spraw wewnętrznych. / .

Wojewódzki. Poz. 1

Nr. l'
§

15.

Sprawy o przeważającynl charakterze fachowym załatwiają przydzieleni przez poszczególnych Ministrów funkcjonarjusze fachowi.

II. Zakres

czynności

§

i

odpowiedzialności.

16.

Zakres czynności urzędników poszczególnych kategoryj i stanowisk zarówno kierowniczych jak i podwładnych określa szczegółowy podział czynności urzęd II wo jewódzkiego łódzk~ego.
Odpowiedzialność, która w myśl tych
przepisów ciąży na urzędnikach podwład
nych nie uwalnia urzędników nad nimi przełożonych, od czuwania nad należytem speł
nianiem obowiązków przez' podległych iIn
urzędników perjodycznego rewidowania tych
spraw, których aprobata została, . odnośnym
urzędnikom przekazana, a w sprawach mających wyjątkow"ą wagę ze stanowiska interesu publicznego dokonywania szczegółowe
go sprawdzenia całokształtu sprawy.
§ 17.

Wojewoda jest kierownikiem całego urzę
du wojewódzkiego, i zwierzchnikiem wszystkich urzędników oraz funkcjonarjuszów niż
szych, nadaje ogólny kierunek działalności
urzędu wojewódzkiego i sprawuje nad tą
działalnością naczelny nadzór.
W szczególności wojewoda:
1) udziela wskazań ze stanowiska politycznego i interesu służbowego;
2) ,uzgadnia działalność wydziałów "V
obrębie urzędu wojewódzkiego oraz dzialalpość tego urzędu z działalnością władz i organów podległych oraz władz i urzędów niezespolonych;
3) aprobuje projekty załatwień spraw,
które sobie do aprobaty zastrzeże;
4) przewodniczy w radach, kolegjach, zebraniach i t. p. przewidzianych ~ obowiązu
jących przepisach o ile w granICach tych
przepisów. nie pr~ekaże przew'o~nict~a WIcewojewodZIe lub Innemu urzędnIkowI.
§ 18.

Sprawy, wynikające z uprawnień iobowiązków wojewody, jako reprezentanta Rzą
.du, podlegają wyłącznej decyzji i ~probacie
wojewody i załatwiane są w wydZIale ogólnym.
Wojewoda może poruczyć wicewojewodzie
aprobatę i podpisywanie w tych sprawach
przedwstępnych korespondencyj informacyjnych.
,"
§ 19.

Następujące sprawy są aprobowane
wojewod.ę względnie zastrzeżone do

aprobaty,:

przez
jego

Łódzki
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14) instrukcje. okólniki i pisma do władz
wojewodzie z wyjątkiem instrukcji i okólników, które:

1} sprawy zasadniczo dotyczące organizacji i tryhu urzędowania urzędu wojewódzkiego i władz "wojewodzie podległych;
2) zatwierdzanie preliminarzy budżeto
wych powiatowych związków komunalnych,
oraz gmin miejskich wydzielonych;
3) zatwierdzanie planów lustracyj, podległych urzędów" i zarządzeń lustracyjnych
oraz ważniejszych zarządzeń polustracy,jnych;
4) projekty rozporządzeń' wojewody;
5) opinje o nadsyłanych przez władze
centralne projektach ustaw, rozporządzeń
zarządzeń o charakterze ogólnym;

podległych

a) zawierają zarządzenia jednorazowe,
nie budzące żadnych wątpliwości naprz.
przypomnienia potrzeby ścisłego stosowania
daw"niejszego okólnika,
b) zawierają bądź sprostowania oczywistych pomyłek w poprzednich okólnikach
bądź wyjaśnieniach ich postanowień zgodnie
z aktami urzędu ,v() jewódzkiego;

15) sprawy dotyczące organizacyj, wojewódzkich i powiato:wrych organów kolegjalnych oraz ważniejsze sprawy z zakresu ich
działania.

6) sprawy zasadnicze, dotyczące inJeresów
obrony państwa i spraw" aprowizacyjnych;

Inne spra\vy jakie z zakresu poszczególnych wydziałów względIi~e oddziałów ~a
strzeżone do aprobaty WOJewody są wymIenione W" "Szczegółowym podziale czynności".

7) sprawy o charakterze politycznym, za
które uważa się 'v szczególności:

a) udzielanie wskazań ze stanowiska polityc21nego. "

§ 20.

b) 'osia teczne sprawozdanie w sprawach
odpowiedzi na interpelacje poselskie.

Oprócz spraw wymienionych w § 19 wo.,
jewoda n;t.oże ponadto zastrzec do swoJeJ
aprobaty na stałe lub czasowe, bądź pewne
, kategorJe spraw, bądź pe\'łne poszczególne
sprawy.

c) sprawy, w których ministrowie wystosowali pismo do wojewody do własnych rąk,

d) sprawy, które były poruszane w prasie
w o~,wietleniu ujemnenl <;Ila administracji lub
w których stawiane są zarzuty przeciw funkcjonarjuszom podległym wojewodzie;
8) ,sprawozdania składane władzom cenh'alnym, dotyc~ące spraw ogólnych lub
większego znaczenia oraz wszelkie wnioski
natury zasadniczej;

"?) ~ecyzje

w sprawach osobowych

oraz
\vnIoskI w sprawach osobowych przedstawiane władzom centralnym;
10) preliminarze budżetowe roczne i wyjednYWanie kredytów dodatkowych;
"11) ważniejsza korespondencja z urzędami
-kontroli państwa i prokuratorji generalnej
R. P. oraz ważniejsze wnioski o SKierowanie
sprawy na dl'ogę'sąd'ową;

szczególnie wątpliwe pod
prawnym i, rzeezowym, . a to:
a) sprawy spnrne z innemi urzędami,
" hl sprawy, w których projekty załatwione
bdstępU~!tLOd" stosowanej dotąd' przez urząd
wojewód'żiti praktyki w~głędnie interpretacji
alha od pap~e€lnich wskazań wojewody lub
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§ 21.

Gdy wojewoda nie ,może pełnić
obowiązków służbowych albo gdy
urlopie zas'tępuje go wicew'Oje,voda;
,

swych
jest na
gdy wicewojewody niema lub gdy i on nie pełni
obowiązków - jeden z naczelników wydziałów z resortu spraw we,vnętrznych.

O pierwszeństwie zastępstwa międZy n':lczelnikami wydziałów rozstrzyga zarządzenIe
wojewody w braku zaś takiego zarządzenia
starszeństwo służbowe.

Na zastępcę przechodzą wszystkie uprawnienia i obowiązki wojewody. Jeżeli jednak
wojewoda nie urzęduje z powodu czasow"ej
przeszkody nie wykluczającej zresztą moż
ności zajmo"wania się sprawami urzędowemi,
może on zastrzec pewne sprawy lub kategorje spraw w' dalszym ciągu do swojeJ decyzji.

12)' sprawy

wzgłędem

władz cent~alnYch,

. a), sprawy, k!óre, wicewojewóda względnie
J;lACzclnik Wy~lałU ",:!waża z jakichkolWiek
innych względow za wątpliwe, wymagające
decyzjj ,wojewody; .,13) sprawy z~a~ane w porozumieniu
p1'Z6 dWa, hili wlęcer~<białów. o iletakiegQ
porozumienia nie osiągmięto';.

§ 22.

Wicewojewoda jest:
1) z urzędu zastępcą wojewody jako szefa
administracji ogólnej,
2) naczelnikiem wydziału ogólnego.
Z t-egotytułu \wicewojewoda:
;
a) odpowiada 'wobec wojewody za' stan
organizacji, 'za stan biurowości, i tryh urzę·
dowania urzędu wojewódzkiego, oraz władz
i urzędów wojew~dzie podległych i. sprawuje
w· tym celu nadzor nad urzędowanIem., nad
p.rzestrzeganiem dni i godzin urzędowych, ' tudzież nad sprawnością aparatubiurow'ego we
wszystkich wydziałach urzędu wojewódzkie·

- Łódzki Dziennik Wojewódzki.
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go. W tym zakresie wicewojewodzie służy
prawo przeprowadzania lustracyj wy działó '\v ,
ż,dania wy ja~nień od naczelników wydziałow, a w wyjątkowych wypadkach i od
urzędników im podległych, oraz wydawania
za zgodą wojewody zarządzeń organizacyjnych,
b) sprawuje nadzór nad racjonalnem zaspokojeniem gospodarczych i biurowych potrzeb całego urzędu wojewódzkiego,
c) aprobuje ostatecznie sprawy, których
aprobatę wojewoda mu przekazał,
d) może w wypadkach niecierpiących
zwłoki, w razie czasowej nieobecności wojewody, wydawać decyzje we wszystkich sprawach, zastrzeżonych wojewodzie jako szefowi administracji ogólnej, zawiadamiając o
tem bezzwłocznie wojewodę.
§ 23.

Na czele wydziałów stoją naczelnicy wyO ile statut niniejszy nie stanQwi
inaczej, przepisy o wydziałach i naczelnikach wydziałów odnoszą się również
do wydziału ogólnego i wicewojewody jako
kierownika -tego wydziału, jako też do dyrekcji i dyrektora robót publicznych.
Gdy naczelnik wydziału nie może pełnić
obowiązków służbowych zastępuje go jeden
z urzędników wydziału wyznaczony przez
wojewodę, w braku zaś takiego zarządzenia
najstarszy służbowo kierownik oddziału,
względnie najstarszy służbowo urzędnik re·
ferendarski~ Wojewoda może wyjątkowo w
tych wypadkach ograniczyć zakres działania
zastępcy do spraw porządkowo służbowych,
przekazując prawo aprobaty i podpisywania
korespondencji
kierownikom
oddziałów,
względnie referentom każdemu W· jego zakresie działania.

działów.
wyraźnie

§ 24.

N aczelnik wydziału jest zwierzchnikiem
personelu i sprawuje ogólne kierownictwo "powierzonego mu działu zgodnie
z przepisami prawa interesem publicznym,
oraz wskazaniami wojewody.
służbowym

W szczególności naczelnik wydziału jest
odpowiedzialny:
1) za

należyte

zorganizowanie pracy w
wydziale i usprawnienie jej techniki;
2) za nadzór nad należytem spełnianiem
obowiązków przez kierowników oddziałów i
'innych urzędników, jako też za nadzór nad
funkcjonowaniem

biurowości;

3). za koordyno'\vanie dzi~łalności referent6w (oddziałów) w obrębie wydziału, oraz
koordynowanIe działalności wydziału z innemi wydziałami, pod względem prawnym i
rzeczowym;

4). za stronę prawną aprobowanych przez
siebie załatwień, t. j. ich zgodność z przepisami ustaw i rozporządzeń oraz zarządzenia
mi natury ogólnej;
5) za zgodność aprobowanych przez
załatwień ze wskazaniami wojewody

niego
oraz
z ogólnym interesem publicznym i za zachowanie jednolitości w ich traktow~niu;
celowość aprobowanych przezeń zaw ramach przepisów prawa i wskawojewody;

6) za

łatwień
zań

(7) .za przestrzeganie zasad
administracji publicznej;

oszczędności

w

8) za: ścisłe informowanie wojewody o stanie spra,v, które winny być podane do jego
wiadomości oraz za ścisłe podawanie wskazań wojewody do wiadomości kierowników
oddziałów (referentów) i dopilnowanie ich
wykonania.
9) za ~odjęcie inicjatywy wobec wojewody cO' do' wydania niezbędnych zarządzeń,
wynikających czy to z przepisów prawnych
czy stosunków faktycznych, związanych z
zakresem czynności wydziału.
§ 25.

W celu

spełnienia zadań

§ 24 naczelnik wydziału:

wymienionych w

1) przegląda akta wpływające do wydziai w miarę potrzeby zamieszcza na nich
krótkie dyrektywy o sposobie ich załatwie
nia;
2) udziela kierownikom oddziałów (referentom) wskazówek co do kierunku załatwia
nia spraw typowych, pozostawionych do ich
decyzji;
łu

3) aprobuje ostatecznie załatwienia, które
kierownicy oddziałów (referenci) obowiązani
są mu przedkładać - z wyjątkiem spraw,
których aprobata zastrzeżona jest wojewodzie względnie wicewojewodzie. W tych wypadkach dokonuje aprobaty pośredniej (nieostatecznej) ;
4) może zastrzec sobie do aprobaty jeszcze
inne sprawy albo kategorje spraw;

5) może zastrzec, iiż pewne kategorje spraw
lub pewne sprawy koitkretne mają mu być
przedkładane do przejrzenia po ekspedycji;
6) odhywa perjodyczne konferencje z kierownikami oddziałów (referentami);
1) dokony~a lustracji czynności oddzia~
odinstancji i przeprowadza na zlecenie wojewody
stałe inspekcje merytoryczne odnośnych referatów' w tych władzach, osobiście i przez
podległych mu urzędników;

łów (referentów) oraz Czuwa nad .stanem
nośnych spraw we władzach pierwszej

Nr. 1

Łódzki Dziennik

8) wgląda w tok spraw kancelaryjnych i
informuje o swoich spostrzeżeniach wydział
ogólny;
9) utrzymuje stały kontakt z naczelnikalni innych ,vydziałów oraz inspektorem starostw (samorządu) i udziela im swych spostrzeżeń co do braków w urzędowaniu urzę
du ,vojewódzkiego oraz władz i urzędów podległych.
§

.26. _

Kierownik oddziału kieruje pracą powierzonego mu oddziału i jest odpowiedzialny:
1) za należyte urzędowanie oddziału, odpowiednie zatrudnienie urzędników,
ich
obeznanie się z ohowiązującelui przepisami;
2) za stronę prawną załatwień, zgodność
ich ze wskazaniami przełożonych oraz celo,vość w ramach przepisów pra w'a i dyrektyw
przełożonych';

3) za przestrzeganie zasad oszczędności
oraz uproszczenia trybu załatwiania spraw;

4) za podjęcie inicjatywy wobec przeło
co do wydania niezbędnych zarzą
dzeń, wynikających czy to z przepisów prawnych czy stosunków faktycznych, związa
nych z zakresem czynności oddziałów.

żonych

Niezależnie od powyższych funkcyj kierownik oddziału pełnj z reguły czynności referenta w oddziale.
§

W ojewoda

27.

wyznacza

kierowników od-

działów za uprzednią zgodą właściwego Ministra jako też określa zakres samodzielne j
aprobaty każdego z nich.

Kierownikom oddziałów będzie w każdym
razie poruczone samodzielne, podpisywanie
spraw powtarzających się i załatwianych stale w ten sam sposób, jak również załatwieil
o charakterze informacyjnym lub porządko
wym, które nie przesądzają ostatecznego za,la~wienia sprawy, ani pod względem prawnym ani rzeczowym. Ponadto· mogą być poszczególni urzędnicy w oddziałach upoważ
nieni pr~ez wojewodę do samodzielnego podpisY'Yan1a ich ,załatwień w powyższym lub
lnnieJszym zakresie.
§ 28.

W wydziałac~l, które nie są podzielone na
oddziały, odpoW:Iedzialność naczelników wydziałów obejmuJe również sprawy wyliczone
w § 26 niniejszego s,tatutu. Wojewoda może
~P?ważnić poszczegolny~h urzędników w taklm wydziale do saJ?1odzlelnego. podpisywania
zal~t-W:ieii w zakre~le, qdpowi.adającym uprawUlelUOlll. kieroWlllkow oddZIału i z zastrzeżeniem , odpowiedzialności, o której mowa w
f26 pkt. 2, 3 i 4 tęgoż statutu.
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§ 29.
Urzędnicy referujący w wydziałach
gotowują załatwienia spraw i ponoszą
wiedzialność:

przyodpo-

1) za dokładną znajomość przepisów
wiązujących
zakresie danego działu;

w

obo-

2) za należyte zgromadzenie materjału potrzebnego do załatwienia. sprawy, dokładne
ustalenie stanu faktycznego oraz przedsta,vienie sprawy zgodnie z aktami;
3) za dokładne i bez błędu przytoczenie 'v
zala twieni u wszelkich da t, nazwisk, nazw,
obliczeń cyfrowych i t. p.;

4) za ścisłe stosowanie obowiązujących
przepisów -o postępowaniu administracyjnenl
oraz o biurowości;
5) za dopilnowanie terminów zarówno wy-

nikających

z ustaw i rozporządzeń (naprz.
termin przed Najwyższym Tryb. Admin.) jak
i zakreślonych przez władze centralne, wojewodę, naczelnika wydziału względnie kierownika oddziału oraz terminów wynikają
cych z okoliczności sprawy;
6) za projektowanie załatwień w ten sposób, ażeby ono bądź odrazu załatwiało sprawę w sposób ostateczny, bądź też obejmowało odrazu wszystkie niezbędne szczegóły i
nie wywoływało potrzeby dalszej przygotowawczej korespondencji (w ,vypadku zbierania materjałów, żądania wyjaśnień i t. p.);
7) za należyte przechowywanie akt, ewidencyj j pomocy urzędow'ych.

Projekt załatwienia referent, winien opas,vym podpisem i datą.

trzyć

§ 30.
Urzędnicy fachowi, niezależnie od odpowiedzialności ciążącej wogóle na urzędnikach
odnośnego stanowiska (§§ 23-29), ponoszll
nadto całkowitą odpowiedzialność za zała

twienie sprawy zgodnie z wymaganiami danej gałęzi wiedzy fachowej.
Naczelnikom "rydziałów względnie kierownikom oddziałów fachowych, wojewoda
pozostawi z reguły (§ 19, 20) prawo samodzielnej aprobaty w ~akresie spraw, których
załatwienie oparte jest wyłącznie na ich zawodowej wiedzy fachowej.
W ojewoda jest w każqym razie uprawniony do wydawania naczelnikom tych wydziałów
(kierownikom oddziałów) wiążących
,vskazań o charakterze ogólnym, oraz zastrzegania sobie decyzyj co do poszczególnych
spraw fachowych ,viększej wagi.

O ile wojewoda ze względów slużbow'ych
u waża za niezbędne zastrzec sobie czasowo
aprobatę wszystkich spraw, załatwianych w
wydziale (oddziale) fachowym, winien o tem

zawiadomić

właściwego" ministra,

uzasadnienie tego

zarządzenia.

podając

główneI1l;

§ 31.

.Urź~~mrY }~;~howi nie ni?~ą.hyc" z, reguły
uzywanl do Innych .czynnoscI. Jak tylko . do
tych, . dla' 'których" spełnia~ia zostali przydzielłmi'do urzędu wojewódzkiego.
§ 32.

I{.iero~nik .. oddziału budżetowo-gospodar
czego ponosi ponadto (§ 26) odpowiedzialność
za uchybienia oddziału W" załatwieniach
opartych ..wyłąćznie~ na zawodowej wiedzy i
zaprowadzenie ksiąg i rachunkowości zgodnie
z obowiązującemi przepIsami rachunkowokaso:W,em~. W tym s.amym zakresie ponoszą

oąpowiedzicilność urzędnicy" oddziału budże-

fo,vo~&?~IJodaicz~g:ó ,()ra~. k,i~~owni~, ~' llrzędni

cy",refe!,atu bu~zetowo-rącJ:iunkow,ego, .. zalat~!ljącegó sprawy dyrekcji robót publićz
nych.
§ 33.
Urzęd:riicy,.zatrlldnieni w· oddziałach urzę
pózostająi w hezpo"średniej

du wojeWódzkiego,

zaJeżńóści służbowej od ,ki~roW'ników oddziałów, kierownicy odd.ziałówbezpo"Średniejza-'

leżnbści służbowej od naczelników wydziałów, nacz~lnicy ;wydziałów od wojewody.

W tej kolejności udzielane są
zlecenia .służbowe.

z reguły

Urzędnik, który otrzyma zlecenie z ponii-

ni~~ieńi powyższej kolejności, winien zakomunikować o tern bezzwłocznie swemu bezpośredniemu przełożonemu.

§ 34.

W wypadkach' niecierpiąc:ych zwłoki, .gdy,

ćif to zachowarue drogi służbowej-'(§ 33) czy
u~rskanie .pl'żepisaIiej aprobaty! .nie jest
ni'd zliwe, 'względnie spowodowałoby zwłokę
w załatwieniu spJ.ławy niedopuszczalną ze

stanowi~~ą ,in!eresu publicznego, lllb szc~egól
~1e'. w;i~ilego. interes'u prywatnego, ,każdy

l.l~tigńik. j~ąt obowiązanyprzędsię~zi~ć .. co
nare~y, . aż~by ępr,a~a nie ,ucierpiała, lub ter-

minu

1) "za stały nadzór nad pracą pe~sonelu
kancelaryjnego w biurze podawczo-informacyjnem, czystopisarni, ekspedycji i archiwum

prekllizyjnego nie ominięto.

W tym wypadku referent: może wydać' de-

C,X~ję .~~ ~ięjsce kiero~~ika oddziałll , ~ie~?~

nil( oc:1dźlalu (samodzielny referent) w DneJ~će' nAczelnika wydziału, naczehHk Wydziału
W_tn~~js'ce wicewojewody, względni'e' woi~wo
d)>.,;l;a:~,i~~~amiają:c o tem natychmiast", właściwego przełożońego.
j

§ 35~

JJ,rzę<łP:ik, spra ~:ujący kierownictwo kanjest odpoWIedzialny:
cęl!lrji urzędu woJewódzkiego,

,.2) za' ścisłe przestrzeganie przepisowo biul'o'fości oraz, informowanie wicewojewody o
bralHich dóstrzeżonych w tym względzie;

3) za przestrzeganie, zasady oszczędności
oraz inicjatywę co do wprowadzenia możli
wych uproszczeń biurowości;
,4)z~ zarządzenia, mające na celu ochronę
tajności i poiIfnbści spraw.
§ 36.

Celem skoordynowania działa:lnbści całego
wojewódzkiego oraz' władz i urzędów
wojewodzie po~ległych, ,odbywa się perjodyczrl.e konferencje naczelników wydziałów
pod przewodnichvenl wojewody względnie
wi<;!e,vojewody, . mające na celu omawianie
spr~W~~Si?ólnyc,h dla' wszystkichwydzialów.
Konterericje maj-ą ćharakter opinjodawczy i
doradczy.
Póza .. Iiab~elriikatlii ~vydziałow w korirerell.~
cjll,ch' biótią·~a wezwanie wojewody udział:
irisp~ktor starostw, inspektor. związków komunalnych, kierownik oddziału hutlzetówogo~poąa.rczęgo, . we.teryna~yjneg.o", aprC)~i,za
cyJnego wreSZC1e InnI urzędnIcy wezwani
przez wojewodę.
"
Nad wykonaniem decyzji, powziętej przez
wojewodę, w wyniku konferencyj, czuwa wicewojewoda.
'
urzędu

III. Przepisy' 'k()n~o#e.
§ 37.

Wójewod2lie służy prawo wydawalrla "w
raT'ach postanowień
niniejszegt> sta:t1:ttu
sZ~iegołowych' insf'rukcy j, dotyczących organizcit':yj i sposobtl ·za.łatwiania spraw.
§ 38.

Ws.zelkie kwest je wątpliwe, powstałe w
obrębie urzęduwojewódzkiegb, w związku ze

statutem ·i szczegółowym podziałem czynności, rozstrzyga ostatecznie woje"Woda~
§ 39.

Wykonanie ninieJSzego statutu

powierza

się- wicewoje-wodzie i naczelnikom wydziałów

w zakresie ich' działania.

§ 40.

,.S~at~!.. ~i~liejszl. wraz. ~e . s.ź~e~Ó16W'yJ?
poą~lałe~ czynnoscI, ,,:chodZI "Y'f ~~tCf~:z;" dmem
1 ,stycznIa 193~ r .. Rownoc~~~n~e . t~acą . moc
obówiązl~jącąwszelkie ,przep~sy ,wydane .w
sprawach liregulo'waIiycn niiii'e}stym śtAtu
tern.

.1.1

,SZrCZEGÓ~OwYe"QQZIAL CZYNNOŚCI VR.,~ĘAUWQJE
\VÓDZKIEGOLÓDZ~JEQP

1.

'Wy~~j;~łQgÓ~~_ly
(znak O).

26 rozp.: Prez'yą~~ta ,R~Y~~)'J~~.~p'ol~tej z dnia
19 stycznia 1928 rokJl:
'
a) opinjowanie"o'kandydatac;h do służby
i. '
panstwoweJ,
b) od~naGzenia (ordery, ,~rzyże, DJ.edale)
z -wyfątkiem odżnaczeii urzędili'Kow
podle'głycli W ~jewodiie,
. ,,-. c) s.pr!ł:wy innych' .1fprąwnień Wojewody,
Jako reprezentanta Rz~du;
5. nadzór nad, sto~owanIem uprawnień
przez Starostów,' jako reprezentantów Rządu,
w granicach iI;U przysługująąych;
6. stosunek do posłów i senatorów, jako
też spra-wy' interwencyjne;
t ·
,7. sEraw·y. a.-~cyj ~I?ołeczny~h kiero:Wtanych luh popIeranych przezWoJewo.d.ę wzgl.
Starost<sw oraż sto~unek do organizacyj. 81>0łecznY9h ;
,
, 8.' śprawy konsularne idyplollJ.atyczn~e;
9. stoeunekdo władz ~ ur.zędów .llie.z.es~
lo.nych oraz sprawy wynIkające z Ich, lnierw-encyj; ,
.
)
10. spory kompete}l,cyj,ne z sądal)1i oraz
władzami c;ld,injn,i~fracy jnemi,' rządoweriii' i
samorządowemi;<' '
,
" ,/.
,

dzieliąię ,nat,r..zy odd~iflly:

-Oddział organizacyjny.
.

Qddział _budżeto~o":'gospodarczy.
-Oddział: Inspektorat Starostw.
ODDZIAŁ ORGAN,IZ~CY1JNY

obejmuJe:
L
Sprawy ogólllewyni~ająceze stanowiska Wpj,ewody.
II. Spraw-y orga,nizacyjne.
,Ul. ,Sprawy ~i?Qi1ziału, administracyjnego.
IV, lleąakGjęDzienlli,ka
Wąjewódz'~i~gQ.-.

V.
KaI1:ce,larję Urzędu Wojewódzkiego.
lVI. Se.kl'et,arj,ą,t Wojewody.
VII. Bibljotekę.
t"\(III. Spr,aw:yospl.;Ąo,:weu.:.;.zędp.ików i funk, cj~1łj;us~W1),i~~ych.
IX. Sprawy dolJ9fu p,ersonalnego i wyszkolenia. '
X. Sprawy ogólno-osobowe.
ODDZIAŁ BUDżETOWO-GOSPO-

DARCZY

.' '

<

obejmuje:
'l. Sprawy budżętowe.
II. Spra-wy rachunkowe.
III. Sprawy g,ospodarcze.
, IV. Sprawy' budzetowo - rachunko'we Dyrekcji Robót Publicznych.
QDDZIAŁ: ; INSPEKTORAT STAROSTW

: .obejmuje, sprawy inspekcyjne.

A. ODPZIAŁ ORQANIZĄ.CYJNY.
(znak OA).
Nc~Jężą tu następujące kategorje spraw:

I.lR~fep~t, spraw ogól1!Y_ch wynikających ze

stanowiska Wojewody ,
(znak OAL)
a

Wj, ~?:~:zęgóJności:

, 1. ,Sprawy. reprezentacyjne i etykietalne,

~P'd~~ org~~,.iza,.c, ji, u~,' oC,zysto.ści oficjalnych

UlU ~l uWniGh Wojewody o;raz związana
zjem keresp()ndenCja;
~. sp rc;rw y , Qficjąll}.ych przyjęć na terenie
w:o_,J. e"v,o. d_z t",:, a , w,_.' sz,'',..cze._ bln, ości sp:fawy wyc.le~zek krajowych : f;ągfą;nic~nych;
,3.: ~pra~x .z~brap., perjQdyc~ny~h woje~
w,~d~lqąh l powIatowych;
",
4. uprawnienia W?-jew.ody .ja~o repre, ,?:ę:gJąntąRządu przeWIdziane w' R),'t. 11,,14 do
g,

,.

• '

••

-.

.'

•

~ ~

, • ",."

~

'".:~,

<

<

-, 1Lsprą:wy z~az;~ów ,W,qję.w9fł6.w i~t'tr.p
stqw;
,12.:$,prą.wy "in.~ych ; ~on.fel'e.1;l,Gyj i ,zjazdów.z udziąłeI.11 "Wojęwody;
'13. ęwideucja.'kon.fe,rell,cyj 2woływ,ąQ.YGh
pr~ez illne wlad2;e oraz ewidencja pro~.c;>kó
łów tychkonfereucy,j wZ;gl. sprawO-Ąqą,ń .d.elegowanych urzędników;
,
14. godziny Vl'zędowe idyżul'Y;
15. ;1,'óżne ząialenia, prośby i t. p., nienalezące do inij.ych wydzialó,w;
16. zbieranie różnych materjąłów infor<

m,ą.cyjnych dla.WęjeWQdy;

17. 'sprawy godeł, ba~w i pieczęci urzędo~
wych;
.
18. sprawy specjalne zleGv:p.e;
19. wyk(i2;yc;zyullQści Ur1;ędu WojeW'ódz~
kiego i.Stąrostw; '. '
.
..'
20. 'ewidencja ppd.róży slużbowYGh urzędników;
,
,
'21. spr(;lwy bęz;płatnYGh hjl~tQw kolejowych;
22. wnioski o nagrody pieniężne;
23. pochwały za więrną ~lużbę;
.24. zapomogi juhileu,szowe;
25. poświą.dczenia własnoręc~n~ści podpisów urzędników podległych W ą:iew'odzie;
26. sprawy. współdziałania ,Wojewody i
Starostów z sąsiedn,i,emi ·W ojewodft.ini i Starosiami;
2'7. ,k~nferencje ~aczelnikó'\\'I' wydziałów;
28. s~~a wy', dochodzeń służ.kowych;
,29. rO,zne.
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II. Referat spraw organizacyjnych:'
(znak OAII.)
1. Gromadzenie m.aterjałów faktycznych,
obrazujących na obszarze województwa stan
organizacji administracji państwowej wogóle, a administracji ogólnej w szczególaości ~
2. przestrzeganie podstawowych zasad
organizacji administracji państwowej, t. j.
zespolenia, dekoncentracji, i udziału czynnika obywatelskiego, a mianowicie:
a) nadzór nad zespoleniem .organów resortów "\\.,. obrębie Urzędu Wojewódzkiego i Starostw,
b) sprawy współdziałania władz admini. stracji ogólnej z władzami i urzędami
niezespolonemi w granicach obowiązujących przepisów;
~
.3. , w'nioski i spostrzeżenia w'ydziałów i oddZIałoworaz Inspektora Starostw, jako też
wnioski i spostrzeżenia Starostów co do ewentualnej zmiany zakresu kontpetenc.ji; opracowywaniewniosków w: tym względzie dla
Wojewody wzgl. zainteresowanych ministerstw;
4. gromadzenie dat dotyczących uruchomienia, składu oraz funkcJonowania zarówno
~~legjów wo.te~,ódzkich i powiatowych, jak
l Innych kolegJow współdziałających w zakresie administracji ogólnej - .tak również
materjały ilustrujące rolę tych kolegjów
-w całokształcie prac administracji ogólnej;
5. przestrzeganie obowiązujących przepisów regulujących organizację wojewódzkich
i powiatow'ych władz administracji ogólnej
oraz tryb ich urzędow'ania, jak również regulowanie różnych spraw z tego zakresu,
a w szczególności:
.
a) opracow'y~anie statutu organizacyjne. go Urzędu Wojewódzkiego oraz szczegółowego podziału czynności i poCJzialu rzeczowego akt,
h) przydział spraw nieprzewidzianych w
szczegółowyln podziale czynności i wyja~nianie spraw spornych między wydZIałami,

c) zarządzenia Wojewody dotyczące ~sta
lenia zakresu jego aprobaty oraz aprobaty Wicewojewody,
d) instrukcje przewidziane w myśl przepisów w sprawie organizacji urzędó'Y
'wojewódzkich, jako też innychzarzą
dzeń \Vojewody przew'idzianych w'
tych przepisach,
e) czuwanie nad tern, żeby pislna wychodzące z Urzędu Wojewódzkiego' były
sporządzane i podpisy,vane zgodhie
z przepisami rozp.i o organizacji rr r~'ę
dó-w Wojewódzkich,
f) statut organizacyJny Starostw, szczegóło,vy podział akt,
g) przygotowywanie wszystkich zarzą
dzeń Wojewody przewidzianych wr<,zporządzeniu o wewnętrznej organiza-

Nr. l

cji Starostw i trybie ich urzędowania
'v tych granicach, w jakich one wynikają z zakresu działania ref. organizacyjnego,
h) organizacja biurowości Urzędu Wojew'ódzkiego i Starostw,
.
i) pieczęcie urzędowe, godł!! i oznaki,
j) organizacja pracy oraz metod pracy·
w tych urzęaach w szczególności za·ś
sprawy:
.
ścisłego określania zakresu czynneści i odpowiedzialności urzędnikó-vV'
poszczególnych
kategoryj i stopni
służbowych,

zapobiegania zbytniej koncentracji
aprobaty lub zbytniej nierównomierności pod tym względem,.
hamowania obiegu papierowego,
zwłaszcza w stosunkach między poszczególnemi komórkami o;rganizacyjnemi U rzędu W ojewódzkfego,
zapobiegania nadmiernej ilości załatwień przedstanowczych~

c2/uwania nad wyznaczaniem racjonałn ychterminó,v,

kasowania zbędnych ewidencyj, zawiadamiania innych władz i urzę
dów o stanie załatwienia sprawy przeznich poruczonej,
inne zarządzenia zmierzające do
uproszczenia i przyśpieszenia toku
. spraw',
k) wykazy czynności Urzędu Wojewódzkiego i Starostw;
6. współdziałania z Inspektorem Starost",::
7. inicjatywa w zakresie spra,v organIzacyjnych wogóle;
8. gromadzenie materjałów" (punkt 11)
obejmuje:
a) utrzyluanie w· ew-idencji wykresów,
obowiązuj ących przepisów oraz innych
danych, dotyczących organizacji władz
i urzędów państwowych niezespolonych z administracją ogólną,
b) utrzymywanie w ewidencji danych dotyczących stanu organizacyjnego Urzę
du Wojewódzkiego i Starostw (podział
na wydziały. oddziały, referaty, stan
obsady personalnej, daty ilustrujące
zakres czynp.ości i zaległości i t. d.),
c) gromadzenie dla użytku własnego oraz
inspektora starostw i syntetyczne -zestawianie. materjał6w dostarczanych
przez wszystkie wydziały i oddziały
Urzędu Woje"\\Tódzkiego, a mających
związek z zagadnieniem organiza(!ji
i usprawnienia urzędo,vania Urzędu
Wojewódzkiego i Starostw,
d) ll,trzymywanie - dla użytk~ własnego
oraz inspektora starostw zbIoru wszystkich zarządzeń normatywnych, tak
ministerjalnych jak ,vojewódzkich;
9. odnośnie do zasady zespolenia (punkt
t2) do refer. organizacyjnego należ-ą sprawy:

Nr. 1
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a) zespolenia bezpośredniego, t. j. czuwanie nad zespoleniem organów różnych
resortów w obrębie Urzędu Wojewódzkiego i Starostw, w szczególności czuwanie:
ażeby sprawy wszystkich resortów
zespolonych były załatwiane i traktowane z jednakową starannością i uwagą,

ażeby były ściśle przestrzegane
przepisy określające stanowisko i zakres czynności t. zw. urzędników fachowych,
- ażeby przy załatwianiu spraw były
uwzględniane równomiernie pierwiastki administracyjno-prawne i fachowe;
b) sprawy współdziałania władz administracji ogólne jz władzami i urzędami
niezespolonemi vv' granicach obowiązu
jących przepisów.

III.. Referat spraw podziału administracyjnego:
(znakOAlII.)
1. Ewidencja materjałów
dotyczących
.. stanu faktycznego ,Podziału województwa na
.powiaty i gminy (m.apy, statystyka, wykresy, daty ludnościowe i gospodarcze);
2. opinje 'v sprawach podziału administracyjnego, załatwianych przez wydział samorządowy;

~-

3. ewidencj a ~niosków ze strony władz,
urzędów i ludności, dotyczących zmian w podziale ad~inistracyjnym;
4. pr?Jekty racjonalnego podziału administracYJnego wojew'ództwa na powiaty i
gminy;
5. zmiany' granic 'województwa, powiatów, t~orzenle n9wych powiatów, kasowanie
istniejących w p~rozumieniu z wydziałeln
samorządowym; zmlany siedzib Starostw';
6. uzgodnienie podziałów na cele admini~tracji ;>gól~ej z podziałem na okręgi władz
l urzędow nIezespolonych, opinjow'anie wniosków s:pra~y skupieni~ '\v miastach powiatowych sIedZIby ,vszystklch urzędów niezespolonych;
.
7. llolnenklatura, zbieranie materjałów
historycznyC'h i faktycznych oraz załatwienie
Spraw konkretnych, inicjatywa co do usuwania Qbcych naz,v i lniejscowości narzuconych
przez rządy zaborcze;
.
8. problenl administracyjnego podziału
P1<?wiatów oraz zbliżenia ludnoścj do urzęf ow~ w szczególności:
,
a) organizacja ekspozytur starostw,
b) zagadnienie stałych roków urzędowych
własnych lu~ w porozumieniu z zainteresowanem l urzędaminiezespolone
mi,
c) zagadn~enie zał.atwianiaspra,v w drodze objazdowej;
.
.;9. sprawy kontaktu i współdziałania WoJewody i Starostó,v z Wojewodami i Staro-
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f'1ami, jako też z innemi władzami i urzęda
mi z sąsiednich województw i powiatów,
zwłaszcza w zakre8ie problemów nadgranicznych;
10. sprawy środków komunikacyjnych
i środków łączności, w szczególności sprawy
połączeń kolejowych, rozkładów jazdy, sprawy pocztowe, telegraficzne i telefoniczne ze
siano,viska potrzeb administracji w porozumieniu z wydziałem bezl'ieczeństwa.

IV.

Redakcja Dziennika Wojewodzkiego:
(znak OAIV.)

'1. Czu,vanie nad wykonaniem przepisów
z dnia 5 lipca 1928 roku w sprawie ·Dzienników Wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648);
2. gromadzenie materjałó,v do Dziennika
l·ozporządzeniaRady ~Ministrów

Urzędowego;

3. krytyka materjałów pod względem
rnerytorycznynl w porozumieniu z właściwemi czynnikami;
,
4. pr~estrzeganie zasad techniki legislacyjnej;
5. układ poszczególnych numerów dziennika urzędowego i korekta;
6. korespondencja bieżąca w' sprawach
dotyczących publikacyj dzienników' wojewódzkich;
'7. zarządzenia w sprawie udostępnienia
ludności przeglądania dziennika w'ojewódzkiego.

V.
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Kancelarja

Urzędu

Wojewódzkiego:

(znak OAV.)
Czynności informacyjno-podawcze;
ekspedytura:
.
czystopisownia ;
.
archiwum główne;
sprawy tłómaczeń;
potwierdzenie zgodności odpisów z ory-

ginałem;

7. sprawy poczto-we i doręczeń.

VI. Sekretarjat:
(znak OAVI.)
1. Korespondencja osobista Vvojewod y
(zaproszenia, podziękowania i t. p.);
·2. spra\vy przyjęć;
3. sprawy '''"'yjazdó,v służbowych Wojew"ody i inspekcyj;
4. ewidencja konferencyj z udziałem
'Vojewody;
5. sprawy dekoracyj z odznaczeniami;
6. e"widencja przejazdów' Starostó,v;
7. sprawy specjalne zlecone przez \Vojewodę;
.
8. ewidencja vlyjazdów slużbow'ych oraz
kwartalne sprawozdania z tych wyjazdó,v do
i\1inisterstwa Sprąw Wewnętrznych;
.
9. sprawy bezpłatnych blletów kolejo,vych;
10. fundusz dyspozycyjny.
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VII. Bihljoteka:
(znak OAVII.)
1. Prowadzenie i uzupełnienie ksi,ęgo
:zbioru;
2. zakup i katalogowanie książek i czasopism;
.
3. kompletowanie
zbioró-w" Dziennika
Ustaw,; 1'Ionitora Polskiego, Dziennika Ul'zę- dowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
dzienników urzędowych innnych ministerstw
oraz zbioru orzeczeń Najw'yższego Trybunału Administracyjnego;
4. prenumerata czasopism;
5. redagow'aniebiuletynów' bibljotecz1'llych;
6. protokóły posi'edzeń komisyj bibljotecznych;
7. kompleto'wanie
bibljotek w Starostwach;
8. sprawa popierania prywatnych czasopism i wydawnictw;
9. bieżąca korespondencja w' sprawach
bibljotecznych;
10. oprawa książek i dziennikÓ"w' urzędo
\-vych.
.,tII

VIII. Referat spraw osobowych urzędników
i funkcjonarjuszów niższych:
(znak O A VIII.)
1. OrganizacJa personalna władz adminisiracji ogólnej spraw'y dotyczące form stosu.nku służbowego, etatów osobowych, stanowlsk służbowych i przywiązanych do nich
tytułów urzędowych, stopni służbowych oraż
grup i szczebli;
2. zawiązywanie i roz\viązywanie stOSUll~u służbowegb, spra\vy. przysięg'i służbo,vej
l przyrzeczenia słuzho'wego;
3. zarządzenia personalne
(nominacje,
awanse, spra\vy urlopów i zastępsh" slużbo
"wych, przeniesienia służbowe, sprawy delegacyj i podróży służbowych);"
4. sprawy poch'wał i nagród pieniężnych,
remuneracyj i zapomóg, pozwolenia na zaję
cia dodatkowe i uboczne i t. p.;
5. sprawy umundurowania, odznak służ
bowych;
6. rejestracja personelu służbowego (Legitymacje służbowe, 'wykazy stanu służby,
listy starszeństwa, wykazy składu osbhoV\rego urzędników, wykazy, osób zdyskwalifiko,vanych dla służby państwowej, ,ew:idencja
i statystyka personelu służbowego, akta personalne); .
7. sprawy dotyczące spraw personelu,
wynikających
ze
stosunku służhowego
(ochrona prawna, ulgi kolejowe, kart y porady, zaliczenie lat służby i t. p.);
- 8. sprawy dotyczące slużbywojskowej
urzędników~

. 9. sprawy, dotyczące przestrzegania,obowlązków sł użbowych, •. sp-rawy· ,odpowiedzial-

noścLpO:rządkowej j .dyscyplinar.~ej,_Qra~ po:8tępo.wawa _dyscyplina:r.:nego ;
JO. sp,aw.y.emer:y;talne i dar.yz l~ski.

IX. Referat spraw doboru pe:a:sQMlnego
,1 wyszkolenia:
(znak OAIX.)
1. Uzupełnienie personelu służbowego
(sprawa kandydatów do służbypańsłwowej);
2. sprawy kwalifikowania personelu służ-howego;
.
.
3. -wyszkolenie urzędników i praktykantów przy udziale inspektora spraw ęgzami
uówpraktycznych.

X.,Refooat,sjlRaw QgPlno .. ~Q~~wych:
~k OAX.)
1. Sprawy orderów i odznaczeń;
2. opinJowanie o kandydatach do służby

państwowej, oraz o kandydatach na stanowiska samoistne i kierownicze w ob:tębie wojew'ództwa 'w myśl a-rt.' 16 rozporz.. Prezydenta Rzeczypospolitej -o organizacji i zakresie
działania władzadministl'acji ogólnej;
.
3. poświadczenia podpisów ,,,,ładz podle.glych; ,.
_
4. 'fozne.

B.

ODDZIAŁ ;BUDżETOWO

- GOSPO-

DARCZY.
(znak OB).
Należą tu. następujące kategorje spraw:

J.

Referat spraw bu.dietowyeh:
(z,nak OBL)"
1. Opracowywanie preliminarzy hu"dżeto
wych;
2. wyjednywanie dodatkowych -k~dytów;
'3. 'dysponowanie ołwartemi kredytami
i podział 'ich ;

. -4. kontrola wykonania budżetów urzę
dów podległych;
5. kontrola. "wydatków _hudżetow·ych. pod
względem merytorycznym i rachunkowym
stosownie do obowiązujących przepisów ra- (~hunkowo-kasowych;
\6.. spiP-awy, w'ynikające z koni:roligospodarki rachunk(}wościUrzędu Wojewódzkiego o.raz UI'zęd6w' podległych, dokQnanej
przez powołane organa (Izha Kontroli Pań
stwa, inspektor starostw) ;
7. udzielanie zaliczek na wydatki rzeczo'we,;
8. przydział hudy.nków, lokalów i pla- .
ców państwowych;
.
·9. sprawy lokalowe, zawieranie .umów Q
'najemlok.ali, .spraw' y :drolm.ego remontu
i nadzoru nad pomieszczeniami 21~jętemi w·
hudynkaehpańsiwowych;
.
10. prowadzenie .pamiętRika,należytości
;mernych (komtltl1e za ,.Itlka-le., ul'·zędów pod,\ległych; i t.Lp.);
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{t. sprawy inwentarza biuroW'ego llrzę
dów podległych;
12. spra~y uposazeń. służbowych': óbliczanie' uposażenia, prowadzenie księgi płac,
wypisy należy-tdśCi i zwrotów, sprawy zali:.
c~ek n~placę~ kosif6w. p'o~~ózy ,i p~zesi~ale
nla, ,opłat szkolnyen, zwrotow Wpl~OW szkolnych, ,wymiaru emerytury, odpraw i pośmięrtnego i t. p.;
•
13,., ,odwołania" os6b zainteresowanych d
wypłaty należnośCi, uzupełnienia, spr'ostowania i t. p.;
f4~ sprawy wszelkich potrąceń i zajęć na

uposaźenia sl'użbowe;

J5. likwidacj'a· nałeżuóściz tytułu>pbmo ..
cy leka<tsKie.r dlaftirtkcjofiarjttszów' państwo
wych;
16. , liitwitlacjal l1afeznbści za utriymanie

więźrtI6w a'drliinisfrticyjriyćh;
17. sprawy opł'a~ stemplówych.

II. ' Referat spraw rachunkowych:
(tnak"OBIL)
1. "Prowadzenie wszystki~h ksiąg rachun~
kowych,' u'Stanówionych w, oboWiąźujących
przepisach rachunkowo-kasówych, przycho~
dowych i rozchodowych sum budżetowych i
niebudzeto'w'ych;
, 2. p1"zygutowanie i· uzg'adniaRie z iżbą
l
ka~ą skarbową zamknięć rachunkowych,
perjodycznych i rocznych;
.,' ł~,.,~porządzanie i kontrasygnowanie asygnacyJ;
,
'. 4~.p-rź'et~hówywari.te,. "htailkiefów .aśygria.:
<;tt
Ik" i,rowa,'dieIiie składnić'y dow,.' o· (łów raCnun owycR

III. Referat spraw gospó<btrczycn:
(incikdBnI.)
, 1. ęP'iawy rotel'identt\ry "U'l'zę'tłli ,Wo.re~
~?dzklego: sprawy gospodttJ!ćiEf Btz~dtI 'Wó:.
.leWBłłikiego; na:d.i6r n'a'd" iitWentA'tzem'I: ś:tod
~t IOkdńi'óc,Ji", spta,vy~iestłbln , . stl1fili'ó~
"W:yck., t lo~i\H rejb:tezeiItacyjiry-ch oraz ad'in"inlsf~a*C'la"'titlil:cJ1u'W ;
2,~< p'r~o.w·adżeilie k:śi'(g:
; a;) lrlW'clifćtrZd-W~'
Bl'materY!łd#e' J,
c
d») ,~yiazdów si~ochodowych,
....mat~Jał6w p'ędil'ycH i wYdtłf.~6w na
utrzYmanie samochodów
e) ,S.k?Dot~isk()wttfiej broni i innych :przed-

nu

OW;

3. sprawo~anie· nadzoru· służbowego nad

personelemn.l~szyc~ ftp.t,kc",jona,rjusz,ów;

. '~'. zakup. materJałow, pisarskich, opału,
lńw:entar,z~lt.. p. dla. P~iędu Wojewódikiego l ewentualnIe dla Starostw'

5.,.zaopat~ywaI?-ie lJrzęa~i 'i.vka:rty po,ra-

dy dla f:unkcJonarJuszow p"a~~t~oi\rYcb i prowadzenIe odnośnych ksiąg Końtroli;
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6. prb~+adzenieskładu druków dla Urzę
du Wojewódzkiego i Starostw (zamawianie,
przyjIll6\~aIiie i wydawaIiie) a to zarówno
zwykłych'
(kancelaryjnych) jak równie z
i druków o charakterze dokumentów;
7. prowadzenie kasy podręcznej;
8. administracja "Dziennika Wojewódz. kiego".

IV. Referat sprltw budżetówo-rachnnkowych
DyrekcJi R'rihót Puhlieznych~:
(żriak OBłV,)

1. Kontrola wydatków z kredytów budo,danych i technicznych pod względem rachunkowym, stosownie do obowiązuj'ących
przepisów rach unkowo-kasowych;
2. sprawy uposażeń służbowych, funkcjo:narjuszów, opłacanych z kredytów budowlanych i technicznych;
3. prowadzenie
ksiąg . rachunkowych,
przewidzianych w przepisach rachunkowokasowych, a dotyczących wydatków z kredytów budowlańych i technicznych;
4. prowadzenie ksiąg na sumy niebudże
hnve, wynikc;tjące ze spraw budowlanych
i technicznych;
5. sporządzanie zamknięć rachunkowych,
perjodycznych i rocznych;
6. spąrządzanie asygnacyj i kontrasygno"-Tanie ich.

ODUZłAŁ: INSPEKTORAT STAROSTW
(znak OJ) .
1. BezptiŚ'rednia kontrola i iristroowanie
na :rritejscu władz i organów administracji
og6łnej i innych urzędów' lokalnych podległych Wojewodzie;
2. op'racowyWanie wniosków lusłtaeyj
nych i zarządzeń porustracyjnych z zak:resl'l
stwierdzoIlych braków
organ:izacyjnych.
Kontrola wykonania wszelkich zarządzeń polt1~tracyjnyeh;
,
3. podejmowanie' w' związku z wynikami
inspekcji inicjatywy'w przedmiocie wydania
przez władze niezespolone ewentualnych zarządzeń,koriiecznych dla prawidłowego biegu działalności urzędów podległych W ojewodzie;
4. utrzynlyWanie stałego kontaktu z wszystkieini wydziałami oraz oddziałami wydziału ogólnego, komunikowanie im swoich spostrzeżeń i "\vykorzystywanie w swoim zakresie działania spostrzeżeń nostarczonych przez
wydziały i oddziały;
5. inicjowanie ewentualnych konferencyj 1lliędzywydziałbwych i udział' w nich w
związku z wynikami dokonanych lustracyj;
6. stawianie wniosków na zariądze'ilie
przepiówadzenia inspekcji merytorycznej;
, 7., opinjowanie wazniejszych projektó'\v
przepisów i zarządzeń dotyczących organizacji powiatowych władz administracji ogólnej
tudzież wniosków natury personalnej z plińk
tri widzenitiznajómosei śtosuiikó,,,,, lokalnych;

J.
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8. udział w aktach zdawczo-odbiorczych
przy zmianie na stanowiskach Starostó,v;
9. sprawy wyszkolenia
urzędników i
praktykantów' Urzędu
Woje'wódzkiego i
władz powiatowych w. porozumieniu z' oddziałem OA;
,
10. sprawy organizacji pracy i jej metod
z uwzględnieniem warunKów lokalnych, w
szczególności; zaś:

a) racjonalnego podziału pracy~
b) uproszczeń biurowości, '
c) wzmożenia tempa obiegu akt i ich ostatecznego załatwienia;
11. udział:
a} w zjazdach Starostów,
b) w wojewódzkich zjazdach perjodycznych,
c) w konferencjach naczelników wydziałów,
.
d) w odprawach komendantów policji
państwowej;

oraz 12. specjalne zlecenia Wojewody.

APROBATA SPRAW.
Sprawy zastrzeżone do aprohaty Wojewody
z zakresu wydziału ogólnego.
Należą

tu:
1. Sprawy wynikające z uprawnień i obowiązków
Wojewody
jako reprezentanta

Rządu;

2. decyzje, dotyczące organizoyvania akcji

społecznej

oraz obchodów i uroczystości pań
stwowych;
3. opinje w sprawach tworzenia i kasowania urzędów niezespolonych, oprócz tworzenia i kasowania urzędów poczt.-telegr. i ageney j pocztowych;
4. terminy i porządki dzienne w'ojewódz;kich zebrań perjodycznych;
5. projektowanie etatów osobowych do
budżetu;
6. podział

etatów osobowych międ~y U rzędem Wojewódzkim a Starostwami;
,
7. przyjmowanie i zwalnianie personelu,
oraz' wyznaczenie czasowego przydziału służ
bowego do innych miejscowości wszystkinl
urzędnikom;
_
8. podpisywanie delegacyj służbowych
dla wicewojewody, naczelników wydziału,
inspektora, starostw, związków komunalnych
i starostów;
,
9. urlopy wypocz-ynkowe, wicewojewody,
naczelników wydziałów, inspektora starostw,
związków komunalnych i starostw;
10. urlopy nadzwyczajne naczelników
wydziałów, inspektorów administr. i samorządowych, starostów oraz kierowników innYGh urzędów, podległych wojewodzie,. bez
w~ględu na czas urlopu;
11. doniesienia d yscyplinarne i doniesienia karne przeciwko urzędnikom i funkcjonarjuszom podległym Wojewodzie z zastrzeżeniem uprawnień, przysługujących w
tej

Nr.

1

mierze kierownikOln urzędów, podległych
V\Tojewodzie; ,
12. decyzje w sprawietymczasoyvego za,vieszerna w służbie urzędników i funkcjonar,juszów '\\1 myśl art. 56 ustęp 1 i 2 ustawy
z dnia 1'7. II. 1922 r. o organizacji władz dyscyplinarnych i postępowania dyscyplinar~e
go przeciw funkcjonarjusz?m państwowym
(Dz. U. R. P. Nr. 21, poz. 165) z zastrzeżeniem
uprawnień przysługujących w tej mierze kierownikom urzędów, podległych Wojewodzie,
oraz decyzje, dotyczące zniesienia tymczaso""ego zawieszenia przewidzianego w ustępie
ostatnim tegoż artykułu cytowanej ustawy;
13. nakładanie kar porządkowych na
urzędników i, funkcjonarjuszów z zastrzeże
niem uprawnień, przysługujących kierownikom urzędów, podległym Wojewodzie;
14. decyzje w sprawie przyznania zapomóg uznania uchwał i remuneracyj pienięż
nych persone]u służbowego;
15. wnIoski w sprawie nadania orderu lub
odznaczenia;
16. opinje co do odznaczeń, proponowdDych przez kierowników urzędów niezespolonych;
,
17. aprobata umów (z wyjątkiem umów
w sprawach budowlanych i technicznych)
o ile wartość ich przedmiotu przekracza sumę
10,000 złotych;
18. decyzje dotyczące

inwestycji w zakresie 'urządzania lokali biurowych oraz
kupna inwentarza skarbowego ponad 5,000
złotych.

Wicewojewodzie, jako zastępcy Wojew;ody,
przekazane są do. decyzji i ostatecznej aprobaty 'z zakresu działania wydziału ogólnego
sprawy, 'których aprobatę wojewoda mu
przekazał:

a mianowicie:
1. Zarządzenia w sprawie. delegacji i wyjazdów służbowych urzędników urzędu wojewódzkiego za wyjątkiem spraw zastrzeżonych Wojewodzie;
,
2. decyzje w sprawie udzielania urlopów
wypoczynkowych. i urlopów nadzwyczajnych
urzędnikom i podległym wojewodzie, lecz nie
będących na stanowiskach kierowniczych;

3. zarządzenia

dochodzeń,

służbowych

przeciw urzędnikom i funkcjonarjuszom;
4. odmowne decyzje w sprawaCh pomocy
lekarskiej;
5. sprawy planu wyjazdów organów inspekcyjnych.
Ostatecznej aprobacie 'Vicewojewody .jako naczelnika wydziału ogólnego podlegają
sprawy następujące:
1. wszelkie decyzje i zarządzenia nie zastrzeżone do aprobatyWojewódy z wyjąt
. kiem spraw przekazanych do decyzji urzęd
nikom wydziału ogólnego)
2. decyzje w sprawie odmówienia dodatku ekonomicznego;

Nr. 1
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3. aprobata umów (z wyjątkiem umów w
sprawach budowlanych i technicznych), o ile
wartość ich przedmiotu nie przekracza sumy

1. Bieżące sprawy rachunkowo - kasowe
łącznie z cenzurą przychodów i wydatków
budżetowych oraz sum niebudżetowych sto-

10,000 zł.;
4. decyzje w sprawach kupna inwentarza
skarbowego ponad 100 zł. do 5,000 zł.;

sownie do przepisów rachunkowo-kasowych,
przyczem cenzura merytoryczna w sprawach
fachowych wymaga porozumienia się z naczelnikiem właściwego wydziału, następnie
sprawozdania i zamknięcia perjodyczne z
wyjątkiem spraw, zastrzeżonych do aprobaty
Wojewody, Wicewojewody-;
2. zapotrzebowania (zamówienia na materjały piśmienne i robociznę z wyjątkiem zapotrzebowań pokrywanych z kredytów budowlanych i technicznych;
3. akceptowanie do ,vypłaty, względnie
asygnowanie . list płacy na uposażenia jak
również ,vszelkich rachunków, wynikających
z normalnego wykonywania budżetu z wyjątkiem akceptowania wypłat z kredytów
budowlanych i technicznych;

5. decyzje w sprawie przyznania lub odmówienia zaliczki na uposażenie;
6. puważniejsze sprawy budżetowe i gospodarcze;
'7. decyzje w wypadkach spornych co do
przydziału poszczególnych spraw i ich kategorji do poszczególnych wydziałów Urzędu
Wojewódzkiego w ramach zatwierdzonego
przez 'Vojewodę podziału czynności;

Wojewódzkiemu

Inspektorowi Starostw

przekazane są do salllodzielnych decyzyj i
podpisywania korespondencji sprawy nastę
pujące:

.

1. Zarządzenia

"V

sprawach bieżących ma-

Jące na celu usprawnienie organizacji pracy,
p~zystosowanie do potrzeb urzędu urządzeń

bIurowych i stanu lokali w staroshvach na
zasadach ustalonych przez Wojewodę w ramach statutu organizacyjnego; .
2. decyzje co do ustalenia wzoru druków
i szelnatów kancelaryjnych oraz stempli dla
starostw oraz akceptowanie ilości zanlówień
na druki i stemple;
3. wszelkie zarządzenia
'wykonawcze,
oparte na decyzjach wydanych przez Wojewodę lub przez niegO' ustnie zleconych;
4. podpisywanie ponadto wszelkiej korespondencji bieżącej w związku z funkcjonowaniem hibljoteki U rzędu W o,jewódzkiego o
charakterze inforrnacyjnynl.
.

Kierownikowi Oddziału Orgallizacy jnego

p~zekazane są do samodzielnej decyzji i pod~~)Jsywania

korespondencji sprawy'

następu

Jące:

1. 'Wykazy i zestawienia statystyczne;
. . 2. powtarzające się i wydawane stale w
Jeden i ten sam sposób decyzje w sprawie
przyznawania .wyższego szczebla uposażenia
w tej samej grupie uposażenia;
t 3 . wszelkie zarządzenia wykonawcze opare nMa. ~ecyzjach wydanych przez poszczególne lnlsterstwa;
, 4. poświadczenia' własnoręczności podpifowk1?odle~łych W O'jewodzie urzędników i
un cJo~ar.Juszów dla celów służbowych;
. 5 po.swIadczenia zgodności odllisów z orygIn a amI dla celów wewnętrzno-służbowych;
. 6. wsz~lką korespondencję o charakterze
InformaCYJnym, wyjąśniającym i wogóle
przedstanowczym.

i

Kierownikowi oddziału hudżetowo . .gospo. .
dar~~e.go przeka~ane są do samodzielnej deCYZJI l do podpIsywanIa akt, tudzież korespondencji urzędow'ej:

4. podpisywanie asygnacji
awizów;

bież.

wypłat

5. poświadczenia, wymagane od pracodawcy przez Kasę Chorych, jal również obrachunki z tą instytucją -oraz zgłoszenia do
Zakładu ubezpieczeń pracowników umysło
wych;

6. preliminarze miesięczne oraz wnioski
do władz centralnych o kredyty w ramach
budżetu;

'7. decyzje w sprawie kupna inwentarza
biurowego, do sumy zł. 100;
.

8. decyzje w spra"vach wykreślenia z inwentarza rzeczy zużytych na zasadzie protokółów komisyj gospodarczych.
U "V a g a: nabywanie inwentarza biurowego oraz roboty in"vestycyjne w Starostwach mogą być dokony"vane po uprzedniem
uzgodnieniu z Inspektorem Starostw.
Pozostali urzędnicy wydziału ogólnego koz przekazanych im uprawnień po
otr~ymaniuupoważnienia na piśmie.
rzystają

II.

Wydzia'ł Bezpieczeństwa
(znak B)

na trzy oddziały:
Oddział spraw politycznych i bezpieczeństwa .
Oddział porządku publicznego.
Oddział spraw narodowościowych.

dzieli

się

ODDZIAŁ

I

SPRAW POLITYCZNYCH

BEZPIECZEŃSTW A

obejmuje:

J. Sprawy ogólno-informacyjne.
J!. Sprawy og61nego·bezpieczeństwa.
IJI. Sprawy służby bezpieczeństwa.

Łódzki
ODDZIAŁ PORZĄDKU

Dziennik Wójewódzki. Poz. 1

PUBLICZNEGO

obejmuje:
I.
Sprawy policji porządkqwej.
Sprawy dowodów osobistych melII.
dunków.
.
III. Sprawy cudzoziemców.
IV. Sprawy ochrony granic Państwa.
V. Sprawy prasowe.
VI. Sprawy stowarzyszeń.
VII. Sprawy widowisk.
VIII. Sprawy ogólne Wydziału bezpieczeństwa.

ODDZIAŁ

.SPRAW NARODOWOśCIO.
WYCH

obejmuje:
I. Sprawy ogólno-informacyjne o życiu
mniejszości
niemieckiej i spra"\\Ty
P?l~tyki narodowościowej niemieckIeJ.
II. Sprawy ogólno-info!,macyjne o życiu
mniejszości' żydowskiej i sprawy
polityki narodowościowej żydow
skiej.

A.

ODDZIAŁ
SPRAW POLITYCZNYCH
I BEZPIECZEŃSTWA.

(znak BA).

I. Referat ogólno-informacyjny:
(znak BAI.)
. 1. Zbieranie materjału informacyjnego
oraz opracowywanie sprawozdań ~ wniosków
z dziedziny życia politycznego, społecznego
i zawodowego na obszarze województwa, a w
szczególności w zakresie:
a) życia stronnictw i stowar~yszeń politycznych (zgromadzenia, wiece, deklaracje programowe i t. p.);
.
b) ruchów społecznych, mających znaczenie polityczne;
c) ruchów zawodowych, .mających znaczenie polityczne;
d) działalności politycznej na obszarze
województwa wybitniejszych działa
czy tak z tego obszaru, jak i z innych.
2. Zbieranie i opracowywanie materjałów, dotyczących saL. )rządu terytorjalnego z
punktu widzenia politycznego.
3. Zagadnienia administracyjne, kulturalne i gospodarcze o znaczeniu politycznem na
Dbszarze województwa;.
'
4. Zagadnienia polityczne związane zemigracją j reemigracją ludności.

5. Opinjowanie konkretnych spraw z
punktu widzenia politycznego.
6. Zbieranie materjałów dotyczących ciał
ustawodawczych, nadanie ostatecznej formy
projektów odpowiedzi w sprawach interpelacyj poselskich;. oraz ewidenc.ja interpelacyj~
7. Zbieranie i opracO'wywanie materjałó",,'"
z dziedziny życia sekt religijnych.
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II. Referat ogólnego
(znak

bezpieczeństwa:

BA~I).

1. Zbieranie materjału informacyjnego
opracowywanie
sprawozdań,
zestawień i
wniosków, w zakresie przejawów, zagrażają
cych bezpieczeństwu, pokojowi i porządkowi
publicznem u.
2. Obserwacja i badanie działalności organizacyj nielegalnych i organizacyj o tendencjach antypaństwowych, oraz opracowywanie dyrektyw, co do ich zwalczania.
3. Ewidencja działalności występnej w
zakresie szpiegostwa i dywersji oraz wnioski
co dO' walki z niemi. ~
4. Zagadnienia bezpieczeństwa publicznego, wynikające z sytuacji gospodarczej:
a} bezrobocia, strajków,
b) klęsk żywiołowych i t. p.
'
5. Ewidencja 'j badanie kwestji przestępczości ogólnej, jej przyczyn i 'środków zwalczania.
6. Dozór policyjny.
7. Sprawy dezerterów
"vojskowych z
państw obcych.
8. Wnioski w sprawie stanu wyjątkowego.
9. Wnioski w spra"vie .sądów doraźnych.
10. Sprawy zezwoleń na zgromadzenia,
wiece, zjazdy.
lL Sprawy bezpieczeństwa podczas wyborów do ciał ustawodawczych, oraz podczas
innych wyborów.
12. Sprawy służby bezpieczeństwa w
okresie wojennym.

III. Referat

służby bezpieczeństwa:

(znak BAlII.)

,

i. Ocena s'tanu bezpieczeńshva w' województwie oraz .wnioski z teIn związane.
2. Sprawy dyslokacji policji.
3. Wnioski w spra"vie tworzenia i kasowania posterunków policyjnych oraz zmian
ich rejonów i siedziby.
4. Sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania Policji PaństwO'wej, oraz jej stosunku do władz państwowych i samorządo
wych.
5. Opinje i wnioski w sprawach personalnych Policji Państwowej mundurówej i śledczej.
,
6. Udział w komisJach kwalifikacvjnych,
dyscyplinarnych względnie i egzaminacy,jnych dla szeregowych Policji Państwowej.
7. Sprawy zażaleń na Policję Państwową
i pochwał.
8. Sprawy asystencji wojskowej.
9. Sprawy ochrony objektów państwo
wych, środków, komunikacyjnych, i łączno
ści, oraz zarządzenia ochronne, CD do osób w
szczególnych wypadkach.
10~. Sprawy środków komunikacyjnych. i
łączności z punktu widzenia potrzeb bezpieczeństwa (wnioski i opinje co do połącze:ń
telegraficznych i telefonicznych, oraz radjo~
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Łódzki.Dziennik

telegraficznych i radjotelefonicznych tak publicznych, jak prywatnych).
11. Sprawy koordynowania cz'ynności poszczególnych władz i urzędów na obszarze
województwa w dziedzinie bezpieczeństwa
publicznego.
12. Sprawy hodowli gołębi pocztowych.

B.

ODDZIAŁ PORZĄDKU

PUBLICZNEGO.

(znak BB.)

I. Referat policji porządkowej:
(znak BBI.)
.1. Ruch i porządek na drogach publicznych.
2. Sprawy policji obyczajowej.
. 3. Sprawy zwalczania obiegu wydawnICtw pornograficznych.
4. Sprawy policji sanitarnej, porządku w
domach" budynkach i lokalach publicznych.
5. Sprawy pólicji budowlanej i ogniowej.
6. Sprawy policji ulicznej.
. 7.. Sprawy policji kolejowej, wodnej i lotnICzeJ.
8. Sprawy posiadćtłlia broni, materjałów
wybuchowych, łatwopalnych, opinjowanie w
sprawach handlu 'bronią, amunicją i materjałami wybuchowemi.
9. Sprawy straży lasowej, polowej, rybackie,j i łowrieckiej.
10. Sprawy kwest publicznych i zbiórek.
11. Sprawy agencyj publicystycznych i
biur ogłoszeń, biur detektywów, biur próśb i
podań, pokątnego pisarstwa.
; 12. Sprawy zwalczania handlu kobietami
l d~iećmi (w porozunlieniu zwydzialem pracy I opieki społecznej)',
13. Sprawy ochrony znaków geodezyjnych i triangulacyjnych.
14. Sprawy ochrony zwierząt.
~? Sprawy odznak i mundurów organizaCJI.
, 16. Świadectwa moralności i opinje.

II. Referat dowodów osobistych i' meldunków:
(znak BBII.)
d" 1. Sprawy zarządzeń w zakresie dowoOw osobistych i meldunków.
~prawy paszportów zagranicznych.
. prawy przepustek granicznych.

Wojewódzki. Poz. 1

5. Sprawy opcji i optantów (nieaktualny).
6. Sprawy deportacji i ekstradycji cudzoziemców.

IV. Referat ochrony granic
(znak BBIV.)

Państwa:

1. Sprawy wytyczenia granic, państwo
wych znaków i urządzeń. granicznych oraz
ich zabezpieczenia ze stanowiska bezpieczeń
stwa.
2. Sprawy wód granicznych, komunikacji i rybołóstwa na nich.
ł
3. Sprawy nadzoru nad funkcjonowaniem s~użby ochrony granic.
4. Współdziałanie władz
administracji
ogólne.j z inne mi władzami i organami powołanemi do ochrony granic.
5. Sprawy dotyczące otwierania i zamykania punktów przejściowych i techniczna
organizacja tych punktów.
6. Sprawy ochrony granic przed nielegalnem przekraczaniem oraz nielegalnego .pobytu w pasie granicznym.
7. Sprawy repatrjacji
ekstradycji obyw'ateli polskich.

. V. Referat prasowy:
(znak BBV.)
Przegląd

prasy codziennej.
Kontakt z prasą.
Sprosto:wania praso'\ve i komunikaty.
Nadzór nad zakładami drukarskie mi i
składami druków, sprawy egzemplarza obo1.
2.
3.
4.

wiązkowego.

5. Sprawy debitu pocztowego druk<lw zagranicznych.
6. Sprawy zwalczania obiegu wydawnictw pornograficznych.
7. Ewidencja druków zakazanych i ewentualne wnioski co do wydawnictw i druków
tłoczonych poza granicami województwa.

VI. Referat

stowarzyszeń:

(znak BBVI.)
1. Sprawy legalizacji i rejestracji stowa-

§..

rzyszeń

III. Ref~rat dla spraw cudzoziemców:
(znak BBIII.)

po~ległych

~. Sprawy v\;yj~zdu, pobytu, przejazd~ i
wYJ':lzdu cudzozIemców, sprawy azylu i osiedlenIa.·
.
2. Sprawy rejestracji cudzoziemców.
3. Sprawy zatrudnienia cudzozIemców.
. 4: ~pra-w.y posiada:~.i~, nabywania idzier~,!wlenla nIeruchomoscl przez .cudzoziemcow.
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związków.

2. Sprawy nadzoru nad niemi.
3. Sprawy zażaleń na zarządzenia władz

w odniesieniu do sto'\varzyszeń

l

zWIązkowo

VII. Referat widowiskowy:
(znak BBVII.)
1. Sprawy '\vidowiskowe (zezwolenia' na
widowiska, na otwarcie zakładów widowiskowych, nadzór nad ich f unkcionowaniem, cenzura utworów i t. n)
2. Sprawy filmów.

Łódzki Dziennik -,Woj'ewódzki. Poz. 1
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VIII. Referat spraw ogólnych:
(znak BBVIII.)

O. Przepisy. i zarządzenia ogólne.
1. Sprawy niewchodzące w zakres dzialania poszczególnych referatów (wnioski, opinje w sprawach konkretnych oraz w sprawach ustaw i rozporządzeń).
2. Sprawy personalne Wydziału Bezpieczeństwa:

a} urlopy,
b) choroby,
c) pożyczki i zaponlogi, remuneracJe,
d) etaty, \
e) przydziały,

f) podróże
3. Sprawy

służbowe

(delegac,je).
gospodarcze i kancelaryjne

Wydziału.

4. Sprawozdania z dokonanych inspekcyj,
lustracyj oraz podróży służbowych.
5. Bibljoteka Wydziału.
6. Różne.

c.

ODDZIAŁ

SPRAW NARODOWOśCIO ..
WYCH.
(Znak BC).

I. Referat spraw ogólno.. informacyjnych
o

życiu mniejszości nielnieckiej i spraw
lityki narodowościowej niemieckiej:

po-

(znak Bel.)
1. Zbieranie materjału informacyjnego,
oraz opracowywanie sprawozdań i wniosków
z dziedziny życia politycznego, społecznego
i wyznaniowego mniejszości niemieckiej -na
obszarze Województwa w zakresie:
a} ugrupowań politycznych,
b) instytucyj i stowarzyszeń ej charakterze gospodarczym, oś'\viatowym,. spor_ towym, harytatywnym i t. p.,
c) prasy i wydawnictw,
d) widowisk i teatrów.
2. Opracowywanie materjałów statystycznych i tablic, dotyczących spraw wymienionych ;Pod BeL-i.
3. Stosunek władz administracyjnych do
ludności niemieckiej.
4. Stosunek mniejszości. niemieckiej do
władz i sprawy zażaleń ludności.
5. Potrzeby mniejszości niemieckiej w zakresie gospodarczo-kredytowym, opieki społecznej, szkolnym i t. d.
.
6. Opracowywanie materjałów statystycznych i tablic, dotyczących rozmieszczenia
etnicznego i stanu posiadania poszczególnych
grup.
7. Wydawanie opinji w zakresie spraw
dotyczących stosunków mniejszości niemieckiej.
8. Sprawy szkół i nauczycielstwa niemieckiego, oraz sprawy plebiscytów szkolnych.
9. Sprawy językowe.
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10. Sprawy stosunku czynników zagranicznych do spraw mniejszości niemieckiej:
a) w spra,vach politycznych,
b)
"
ekonoinicznych,
c)
"
kulturalno-oświatowych.

II. Referat spraw ogólno .. informacyjnych
ożyciu mniejszości żydowskiej i spraw polityki

narodowościowej żydowskiej:

(znak BCn.)
1. Zbieranie materja:u informacyjnego
oraz opracowywanie sprawozdań i wniosków
z dziedziny życia politycznego, społecznego
i wyznaniowego mniejszości żydowskiej na
obszarze województwa "V zakresie:
.
a) ugrupowań politycznych~
b) instytucyj i sto'\varzyszeń o charakterze gospodarczym, oświa towym~ sportowym, harytatywnynl i t. p.,
c) prasy i wydawnictw..
.
d) widowisk i teatrów.
.
2} Opracowywanie materjałów statystycznych i tablic, dotyczących spraw wymienionych p,od BCII.-1.
3. Stosunek władz administracyjnych do
ludności żydowskiej.
.
4. Stosunek ludności żydowskiej do władz
i sprawy zażaleń ludności.
5. Potrzeby mniejszości żydowskieJ w zakresie gospodarc?-o-kredytowym, opieki społecznej, szkolnym i t. d.
6. Opracowywanie lllater,jałów statystycznych i tablic, dotyczących rozmieszczenia
etnicznego i stanu posiadania ludności ży
dowskiej.
7. Wydawanie opinji w zakresie spraw
dotyczących
stosunków mniejszości ży
dowskiej.
8 ...Sprawy szkół i nauczycielstwa żydow
skiego oraz sprawy plebiscytów szkolnych.
9. Sprawy językowe.
10. Sprawy stosunku czynników zagranicznych do spraw mniejszości żydowskiej:
a) w sprawach politycznych,
b)
'"
ekonomicznych,
c)
kulturalno-oświatowych.

APROBATA SPRAW.
1. Sprawy zastrzeżone do aprobaty Woje'wody z zakresu Wydz~ału Bezpieczeństwa.
Należą tu:
1. Sprawozdania okresowe dla Ministerstwa o stanie politycznym i bezpieczeństwa na obszarze '\'0 jewództwa
oraz wnioski ogólne na tym materjale
oparte;
2. odpowiedzi na interpelacje sejmowe,
3. wnioski w sprawie stanu wyjątkowego
i sądów doraźnych;
4. wnioski w sprawach dyslokacji polic.ti
oraz czasowego wzmocnienia sił policyjnych i wojskowych, tworzenia i kasowania Posterunków PolicJi Państwo
wej i zmiana i~h rejonów oraz decyzje
co do zmiany siedziby posterunków;

Nr. 1
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A. ODDZIAŁ ADMINISTRACJI
5. wnioski i opinje w sprawie otwiera
granicznych punktów przejściowych; Lod.
SAMORZĄDOWEJ
6. decyzje odmawiające zezwolenia n
Zł
(znak SA)
urządzenie zjazdu; 1.~
ił.
ohejmuje:
7. ze,zwolc: nia ~a otwarcie nÓ~ych zakłaI. Referat ogólno-organizacyjny
dow wIdowIskowych;
(
1 SAl)
8. sprawy dotyczące odmowy rejestracji
zna {.
.
stowarzyszeń oraz ich rozwiązanie.
załatwia sprawy:

r

2. NaczelnikowiWydzialu przekazane są

do samodzielnej decyzji i aprobaty:
a) wszelkie sprawy z wy,jątkiem zastrzeżonych do aprobaty Wojewody i przekazanych do ostatecznej aprobaty kierownikom oddziałów;
b) sprawy, przekazane do aprobaty i samodzielnej decyzji kierownikom oddziałów, o ile zastrzeże do swojej
aprobaty.

III. Wydział Samorządowy
(znak S)
dzieli się na trzy oddźiały:
Oddz~ał administracji samorządowej.

OddzIał gospodarki finansowej i polityki
gospodarczej Związków Komunalnych.
Oddział: Inspektorat wojew. Związków
Komunalnych.
ODDZIAŁ

ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEj.

obejmuje:

I.

Sprawy ogólno-organizacyjne samorządu.

II. Sprawy administracji państwowej.
ODDZIAŁ GOSPODARKI FINANSOWEJ
I POLITYKI GOSPODARCZEJ
ZWIĄZKóW KOMUNALNYCH
obejmuje:
~
I.
Sprawy gospodarki; finansowejzwiąz
ków komunalnych.
. II: Sprawy polityki gospodarczej związ
ków komunalnych.
III. Sp~a~y kas pożyczkowo-oszczędno
sClowych komunalnych i gminnych.

ODDZIAŁ: INSPEKTORAT WOJEWÓDZKI
.

ZWIĄZKów KOMUNALNYCH

obejmuje:
sprawy i~spe~cyjne związków komunal~lych, b.ez~osrednH? podległych Wojewodzie'
l wydzlałow po,vlat~wych, jako organów .
n~?zorczych nad ZWIązkami komunalneini
lllzszego stopnia.

1. Opracowywanie wniosków, opinij, inregulaminów i okólników w zakresie ustroju i działalności samorządu terytorjalnego;
2. koordynowanie działalności związków
komunalnych i ich organów z działalnością
organów administracji państwowej, salnorządu gospodarczego, zawodowego i innych
korporacyj publiczno-prawnych;
3. spraw-y Rady Woje"'Tódzkie.T;
. 4. sprawy Wydziału Wojewódzkiego';
5. sprawy zrzeszeń związków komunalnych, oraz udział w zjazdach tych zrzeszeń;
6. sprawy zjazdów przedstawicieli zwią~
ków komunalnych organizo,wanych przez
~trukcyj,

Wojewodę;

7. sprawy dotyczące prasy sanlo...:'zą.dowej
i załatwianie spraw związanyeh z notatkami
w prasie codziennej;
8. opracowywanie wniosków 'v sprawach
zmiany granic gmin wiejskich, miejskich
niewydzielonych i miejskich wydzielonych
niestanowiących powiatów miejskich oraz
podnoszenia wsi i osad do rzędu miast;
9. opinjowanie spraw podziału adnlini~
stracyjnego, załatwianych przez Wydział
ogólny (oddział organizacyjny) ze stanowiska
potrzeb samorządu;
10. sprawy przenoszenia siedzib władz
komunalnych;
11. spra\vy ustalania i IHida"Tania lUtZ'V
lnie jscowościom;
12. sprawy nadawania wsiom, osadom
i gminom wiejskim uprawnień finallS()\vych
gmin miejskich;
13. tworzenie gmin letnisko,vych;
14. sprawy wyborów orgullÓ\V i w-ładz
z\viązkówkomunalnych,
rozwiązY'vunia
tychże, oraz sprawy zawieszania i składania
z urzędu członków zarządów związków koIn unalnych;
15. statystyka wyborcza~ oraz prowadzenie ewidencji członków organów związków
komunalnych;
. 16. sprawy samorządowe nienależące do
kOITlpetencji innych oddziałów.

II. Referut Administracji Sanlorządowej:
(znak SAlI.)
1. Kontrola uchwał organów związków
komunalnych;
2. .rozpatry\vanie 'v trybie nadzoru skarg
i zażaleń na działalność organów związkiw
komunalnych, 'v sprawach dotyczących aaIrlinistracji samorządowej;
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3. sprawy . aresztów gminnych i miejskich, stróży nocnych i bezpieczeństwa publicznego, sprawy podwód i poczt gminnych
w zakresie administracji samorządowej;
4. sprawy kupna i sprzedaży majątku
z,viązków komunalnych, darO"wizn, zapisów
i fundacji na rzecz związków komuI\alnych,
sprawy podziału wspóJnot i t. p.;
5. organizacja i nadzór nad związkalni
rniędzykomunalnemi, rozpatrywanie (ewent.
unieważnianie, zatwierdzanie) uchwał organów z"viązków międzykomunalnych, z wyjątkiem spraw finansowo-gospodarczych;
6. spra"vy kosztów leczenia;
7. sprawy statutów et at ó",,- stanowisk
służbowych pracowników związków komunalnych;
8. sprawy dotyczące stosunków służbo
,vych (dyscyplinarne, sądowe i t. p.) uposażeń i zaopatrzenia emerytalnego członków'
Zarządów Zwriązkó,v Komunalnych;
9. sprawy dotyczące stosunków służbo
,vych (dyscyplinarne, ,sądowe i t. p.) uposażeń ,i zaopatrzenia elnerytalnego praco,vników Zarządów Związków Komunalnych;
10. wydawanie opinji prawnej w sprawach drogowych na żądanie Dyr. Robót Publ.
oraz załatwianie spraw drogowych nie należących do kompetencji Dyrekcji Robót Publicznych;
11. spraw·y szkolne z wyjątkiem finansowych;
12. sprawy sołectw.

F.

ODDZIAł.J

GOSPODARKI j:1'INANSO..
WEJ I POLITYKI GOSPODARCZEJ
ZW"IĄZKóW KOMUNALNYCH
(znak SF)

l. Referat gospodarki finansowej
komunalnych:
(znak 8FI.)

związków

1. Opracowanie wniosków i zarządzeń
z dziedziny źródeł dochodowych związków
komunalnych~ zasad budżetowania,rachun
kowości i kasowości;
2. zatwierdzanie preliminarzy budżeto
wych, oraz badanie zamknięć rachunkowych
tych związków komunalnych i międzykomu
nalnych, które bezpośrednio podlegają nadzor.)wi Wojewody;
~;, sprawowanie nadzoru nad czynnościa
lni wydziałó\v powiatowych_ w zakresie zatwit,rdzania preliminarzy. budżetowych oraz
badania zamknięć rachunkowych;
4. opracowanie i wydawanie zarządzeń
ogólnych w sprawach podatkowych i finansowych, oraz wniosków w dzied zinie źródeł
doch~dowych i gospodarki finansowej związ
ków komunalnych;
5; zatwierdzanie względnie
uchylanie
uc~wał związków komunalnych i m.iędzyko
muiialnych w sprawach podatków, dodatków
do państwowych 'podatków, opłat i dopłat, .
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zaciąganie pożyczek, udzielanie poręki, loko,vanie kapHał6\""
statutów podatkowych
i t. p.;
,
6. sprawY,.,""Yy~nikające z rozdziałów dodatkó,v do~p'Odatk.ów państwowych od spoży
. cia względnie produkcji oraz zezwoleaia na
podwyższenie podatku wyrównawczego;
7. czuwanie w trybie nadzoru nad legalnością i celowością wymiaru poboru i egzekucji podatków państwowych, dokonywanych przez związki komunalne i danin komuualnych, oraz załatwianie odwołań od wymiaru danin i specjalnych opłat, uskutecznionego przez "vydziały powiatowe i magistraty miast wydzielonych;
8. sprawowanie nadzoru nad czynnościa
mi wydziałów powiatowych w zakresie zatwierdzania uchwał związków komunalnych
w sprawach wymienionych w pkt. 5;
9. załatwianie wszelkich odwołań w sprawach podatków i opłat oraz świadczeń i danin w naturze, taks i opłat zdrojowych;
10. badanie perjodycznych spra,,,,ozdań
rachunkowych w dziedzinie samorządu.

II. Referat polityki gospodarczej związków
komunalnych:
(znak SFII.)

i.Nadzór nad współudziałem zwią~kó.w
komunalnych organizacji i usprawnIenIU
przemysłu, handlu i rzemiosła;
2. nadzór nad działalnością związków
. komunalnych w zakresie działania pr~edsię
biorstw komunalnych i zakładów użyteczno
ści publicznej;
3. sprawy rozbudowy miast;
4. sprawy wynikające z rozporządzenia
Pre.zydenta Rzeczypospolitej z dn. 16. n. 1928
roku (Dz. Ust. Nr. 23, poz. 202) o zabudowani u osiedli;
5. sprawy gospodarcze uzdrowisk i letnisk;
6. sprawy zwalczania bezrobocia w zakresie działalności związków komunalnych;
7. zbieranie danych statystycznych dotyczących gospodaJ:ki związków komunalnvch;
. 8. rozstrzyganie względnie udzielanie
opinij w sprawach wynikających z własnego
zakresu działania samorządu w' zakresie adlninistracji, a między innymi w sprawach -sanitarnych i szpitalnictwa, rolnictwa i weterynar,ji, drogowych (siec;, dróg), szkolnictwa
zawodo\vego, średniego, powszechnego (samorząd szkolny) i oświaty pozaszkolnej, po-'
żarnictwa i opieki społecznej;
9. sprawy udzielania kr·edytów na cele
gospodarstwa związków komunalnych i ich
przedsiębiorstw;
.
10. hadanie i ocena planów gospodarczych
związków komunalnych, opracowyw,anie in_strukcyj i wniosków .w tych sprawach,. ~raz
ustalanie w formie opinij i zaleceń polityki
. gospodarczej związków komunalnych na. te:'
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l'enie województwa w zależności od konjunktury gospodarczej województwa i państwa;
11. opinjowanie projektów budowy i
przebudo'wy urzędów komunalnych.
III. Referat komunalnych i gminnych kas
pożyczkowo.. os~czędnościowych :
(znak SFIII.)
1. Sprawy komunalnych kas -oszczędno
ści'

'2, sprawy

gminnych

kas

pożyczko"fo

oszczędnościowych;
· 3, sprawy związane z likwidacją przed'wojennych . gminnych kas, pożyczkowo
oszczędnościowych ;

,
4. koordynacja działalności komuna1nychkas oszczędnościowych, gminnych kas
pożyczkowo-oszczędnościowych i spółdzielni
kredytuwych;
, 5. statystyka w zakresie działalności kornunalnych kas' "oszczędnościowych i gmin~ych kas pożyczkowo-oszczędnościowych;
l' 6. organizowanie zjazdów przedstawiciel o~gan6,w i dyrektorów komunalnych kas
oszczędności.
'.
.
,

J. INSPEKTORAT WOJEWóDZKI
ZWIĄZKóW KOMUNALNYCH.
(znak SJ).
. 1. Lustracja związków komunalnych bezpośrednio podległych Wojewodzie i wydziałów powiatowych, jako organów nadzorczych
ll~d związkami kom unalnelni niższego, stop,..
. Ula;

·

2. lustracja związków

nyćh;

mię~zykomunal

3. sprawowanie w odpowiednim zakresie
nadzoru nad powiatowymi inspektorami samorządu gminnego;
4. organizowanie zjazd6w pracownikó,v
k omunalnvch;
,
· 5. sprawy szkolenia członków zarządów
l pracowników komunalnych;
6. sprawy bibljotek wydziałów powiatowych i magistratów;
~. ~prawy we",Tnętrznej organizacji pracy I bIurowości urzędów komunalnych;
' .. R opinjowanie budżetów komunalnych;
9 , udział w posiedzeniach nacze.lników
wyd 1a
'ł'"
cja
°łw, zjazdach Starostów',konferenłO w: adz n~ezespolonych;
biorc~Y~hzestnlctwo , w. akta?h .zdawczo - odwiskach
przy kazdeJ zmIanIe na stano. t
. }iprzewodniezących wydział ów poWla owyc';
\'
11., Pkowadzenie specjalnych dochodzeń
~ ZWląZ , U. z za;rzutami podniesionemiw praSIe odnosnle dZIałalności związków komunalnych;
,12. utrzymywanie stałego kontaktu z wydZ,lałami resor!o~emi (Dyrekcją Robót Pu~
bhcznych, Rolnictwa, Opieki Społecznej
Zdrowia) oraz -oddziałami 'Wydziału Ogólne:

. h
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go o wykorzystywanie dostarczonych przez
te wydziały i oddziały spostrzeżeń;
13~ wgląd w protokóły posiedzeń sejmików powiatow'ych i rad miejskich, oraz perjodycznych sprawozdań sytuacyjnych.
14. współudział przy zatwierdzaniu budżetów;

15. opinjowanie statutów etatów i waż
niejszych spraw' dotyczących gospodarki samorządowej;
.
16. współudział przy badaniu zamknięć
rachunkowych.
.

APROBATA SPRAW.
1. Z zakresu działania wydziału samorzą
dowego zastrzeżone są do aprobaty Wojewody następuj ące sprawy:
'\ a) 'wszelkie decyzje zasadnicze ogólnego
znaczenia w'" sprawach nieunormowanych przepisami prawa lub zarządze
nianli W oje,vody oraz wnioski składa
ne w tym zakresie władzom centralnym,
h) zatwierdzanie uchwał związków komunalnych w sprawie podwyższenia uposażenia ad personam dla członków zarządów związków komunalnych,
c) przyznawanie dodatkowych' uposażeń
przewodniczącym Wydziałów Powiatowych,
d) przyznawanie z sum komunalnych dodatków dla kierowników zarządów
drogowych (urzędników państwowych)
za administrację dróg samorządowych,
e) rozwiązanie organów związków komunalnych, składanie z urzędu i zawieszanie w urzędowaniu członków powiatowych i miejskich
zarządów
związków komunalnych oraz przedsta" wianie wniosków władzom centralnym
w wypadkach odwołań w tych sprawach,
f) zatwierdzanie statutów związkó,v.mię
dzykomunalnych,
g) zarządzanie egzekucjizaleglych kosztów leczenia '''T stosunku do powiat.
związków komunalnych i miast wydzielonych,
h) ustalanie terminów tudziez podpisywanie protokółów posiedzeń wojewódzkich organów kolegjalnych oraz
zjazdów przedstawicieli związków komunalnych imiędzykomunalnych;
i) sprawy"które w myśl art. 57 rozporzą
dzenia Prezydenta R.P, z dnia 19 stycznia 1928 roku (Dz. Ust. Nr. 11, poz. 86)
mogą hyć załatwione samodzielną decyzją wojewody bez udziału Wydziału
Wojewódzkiego,
,j) zatwierdzanie budżetów głównych i
dodatkowych dla pow, zw'", kom. i miast
w'ydzielonych oraz wnioski przedsta",,-iane władzom centralnym w wypadkach odwołań ·w· tych sprawach.
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k) zatwierdzanie uchw~ł zwi.ązkó~ komunalnych w spraWIe zaCIąganIa pożyczek i wnioski W tym zakresie przesyłane władzom centralnym oraz centralnyln instytucjom kredytowym,
l) decyzje w spra"\Tie zatwierdzania oraz
zasadniciych zmian statutów komunalnych kas oszczędności;
2) Naczelnikowi Wydziału. przekazane są
do ostatecznej aprohaty i samodzielnych decyzyj wszelkie sprawy z wyjątkiem zastrzeżonych dO' aprobaty Wojewody tudzież. z wyjątkiem spraw, przekazanych do decyzyj i
ostatecznej aprobaty urzędnikO'm podległym.
3. Wojewódzki Inspektor Związków Ko ..
lnunalnych uprawniony ,jest:
a} do wydawania na miejscach lustrowanych 'wszelkich zarządzeń zmierzają
cych do usunięcia nieprawidłow'ości
natury formalnej i stanowiących przekroczenie wyraźnych przepisów prawnych lub obowiązujących zarządzeń,
b) do wydawania 'zaleceń związkom komunalnym, dotyczących usprawnienia
techniki urzędowania i biurowości w
urzędach i instytucjach komunalnych~
c) do podpisywania we w-szystkich powierzonych mu sprawach korespondencji
,o charakterze informacyjnym, porząd
kowym i przedstanowczym, nie przesądzające,i ostatecznego
załatwienia
sprawy.

Sprawy kościoła narodowego i hlnych .sekt.
IV. Sprawy wyznania mojżeszowego i
innych niechrześc.
V. Sprawy metrykalne.
VI. Sprawy wyznaniowe ogólne.
VII. Sprawy kultury i sztuki.
ODDZIAŁ

APROWIZACYJNY

obejmuje .spra,vy aprowizacyjne.

A.

ODDZIAŁ

OGóLNO.. ADMINISTRA ..
CYJNY.
(znak AAI.)

I. Referat obywatelstwa, przynależności
i nazwisk:
(znak AAI.)

ogólno-administracyjny.
spraw wyznanio"'Tych, kultur..y I
Aprow'izacyjny.

n.

Wydział

dzieli

się

Administracyjny

(znak A)
na trzy

oddziały:

sztuki.
Oddział

III.

1. Stwierdzenie obywatelstwa z mocy
prawa;
2. nadanie obywatelstwa;
3. przynależność gminna;
4. interwencja i zapytania konsularne
w sprawach obywatelstwa;
5. legalizacja dokumentów w sprawach
przynależności i' obywatelstwa;
6. zezwolenie na nabycie obywatelstwa
obcego;
7. utrata obywatelstwa;
8. pozbawienie obywatelstwa;
9. opinjowanie w sprawach zwolnienia
od powśz. obow. służby wojsk. z tytułu posiadania obcego obywatelstwa;
10. zezwolenie do wstąpienia do wojsk
cudzoziemskich;
11. zmiana nazwisk;
12. nadanie imion i określenie wyznania
dzieci nieznanych rodziców ~
13. nadanie nazwisk dzieciom nieznanych
rodziców;
14. Różne.

IV.

Oddział
Oddział

Nr. 1
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ODDZIAŁ

OGÓLNO .. AOl\łINISTRACYJNY

obejmuje sprawy:
I.
Sprawy obywatelshva, przynależno
ści i nazwisk.
II. Sprawy inne z zakresu administrac,ji
wewnętrznej.

III. Spra"\Ty z zakresu innych działań administracj i paiistwa o charakterze
prawnym.
IV. Spra,vy pomocy prawnej dla fachowych i innych działań adrninistr.
wojew.
ODDZIAŁ

SPRAW WYZNANIOWYCH,
KULTURY I SZTUKI

obejmuje sprawy:
L
Sprawy wyznań katolickich.
II.
Spraw-y wyznańchrześci,jańskich
nie katolickich.

Referat innych spraw z zakresu lldnlini ..
stracji wewnętrznej:
(znak AAII.)

1. Sprawy dotyczące orzecznictwa karnoadministracyjnego:
a) wydawanie orzeczell,
b} nadzór nad działalnością władz podległych w' zakresie orzecznictwa karnoadministracy jnego;
2. regulowanie
spraw"
wynikających
z przepisów rozporządzenia Prezydenta Rze-:czypospolitej o postępowani u administracy jnem władz administracji ogólnej i związków
kQ.munalnych;
3. sprawy postępowania przymusowego
w administracji:
a) wydawanie rozporządzeń z art. 9 rozporządzenia,

b) badania orzeczeń w toku instancyj,
c) nadzór i udzielanie instrukcji powiato"\Tym władzOIn administracji ogólnej'
w sprawach egzekucyjnych;
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4. sprawy spisu ludności:
a) spis powszechny,
b) ruch emigracyjny i rejestry mieszkań
ców,
c) statystyka administracyjna;
5. sprawy, dotyczące wydawania świa
dectw ubóstwa;
6. sprawy wynikające z likwidacji skutków~ojny światowej i likwidacji stosunków
okupacyjnych "na ziemiach polskich, oraz
spraw'y szkód i strat wojennych;
. 7 . sprawy wynikające z rozporządzenia
·Prezydenta Hzeczypospolitej o godłach i barwach;
8. sprawy techniki wyborczej przy wyhorach do ciał usta woda wczych;
.. 9. poszukiwanie rodzin 'w sprawach famihJnych, spadkowych i t. p.;
10. repatrjacja ehorych;
11. sprawy więziennictwa administracyj~
ego w zakresie . kompetencji Min. Spraw
uW'

i

ewnętrznych;

, 12. unieważnianie zagubionych dokumen-

tO W ; I
1~. sprawy badarua pozbaWionych rozumu l głuchoniemych przez komisję sądowo
lekarską celem ubezwłasnowolnienia ich;
14.. inne administracyjno-prawne, należą
ce do Innych wydziałów; .
15. spraw'y antyalkoholowe:
a) plany ilości i rozlnieszczenia miejsc
sprzedaży napojów alkoholowych,
b) dyspensy z art. 6 ust. antyalkoholowej,
c) dyspensy z art. 388 rozporządzenia wykonawczego do ustawy o monopolu
spirytusowynl,
.
.
d) prolongata terminu likwidacji przed..
siębiorst w ze sprzedażą napojów alko. holowych,
i
e) zarządzenia wymienio~e wart. 7 ustawy antyalkoholowej z roku 1922 (Dz.
U. R. P. Nr. 35) i § 6 rozporządzenia
wykonawczego do tej ustawy,
f) nadzór w instruowaniu powiatowych
władz administracji ogólnej oraz wy. działów powiatowych w sprawach alkoholowych;
.
. . !~. sprawy uprawnień językowych mniejS~08~1 narodowych w stosunkach urzędowych,
.l'Uzpa~rywanie odwołań w tym zakresie.

!~~i!~lll-at.;;praw z ~u innych działów
~

racJI o przeważającym charakterze

prawnym:
(znak AAIII.)
1. W'hda:wadllie. zarządzeń i orzeczeń, oddos~ącYl c . ~Ię ł~ wód' płynących używanych

z~g UgI l sP. awów;
2.. oznaczenIe odszkodowania przy. zalicz~nlu w<><łY prywatnej 9,0 kategorji wód publIcznych;
\
, 3. oznaczenie datków właścicieli gruntow nadbrzeżnych do kosztów regulacji;

.' o

?5

4. wydawanie zarządzeń ograniczających
użyt~owanie gruntów, celem ochrony od po-

wodzI;. ,
. 5. spra-wy pozw'oleń i zarządzeń co do zakładów o sile '\lodnej ponad 50 koni mechanicznych;
6. wydawanie zarządzeń w sprawie obszaró'\I ochronnych dla wodociągów i źródeł;
7. nadzór nad księgami wodnemi;
Bo wydawanie statutów przymusowych
spółek w'odnych (związków wałowych), zatW'ierdzenie zmian tych statutów i rozw'ią
zywanie przymusowych spółek wodnych;
9. postępowanie wodno-prawne w spra'wach brzegów i kęp na rzekach publicznych;
10. sprawy ustalenia linji brzegów rzek;
11. rozstrzyganie w toku instancyj od wo. lań i zażaleń przeciw orzeczeniom powiatowej władzy administracji ogólnej w odnie:sieniu do spraw wynikających z wykonania
ustawy wodnej;
12. sprawy spółek wodnych i meljoracyjnych (załatwianie strony prawnej);
13. sprawy związków wałowych;
14. sprawy poboru, doprowadzenia i odprowadzenia' wody;
15. spraw'y przystani;
16. orze~a~i~ cz~ względy dobra publiczn~g~ sprzeCIWIają SIę zastosowaniu postanoVV'len art. 89, 91-95 ustawy wodnej do gruntów, stanowiących przynależność fortec, kolei żelaznych lub dróg publicznych;
17. nadzór nad załatwieniem spraw '\lodnych przez władze I instancji oraz wydawanie dla tych -władz zarządzeń instrukcyjnych;
18. udzielanie zezwoleń na wpis praw
prywatnych na wodacn. publicznych -do księ
gi gruntowej;
19. sprawy wojewódzkiej rady wodnej
w porozumieniu z wydziałem ogólnym;
20. wywłaszczeń i ustanawiania spraw
przymusowych:
a} sprawy ogólne,
b) wywłaszczenia na podsta wie ustawy
wodnej,
c) wywłaszczenia na podstawie drogowej
ustawy,
.
d) wywłaszczenia w drodze wyjątku budynków, podwórzy, ogrodów i cmentarzy,
e) wywłaszczenia na rzecz budowy dróg
bitych, kolei i t. p.,
f) przygotowanie materjału dla komisji
szacunkowej do wywłaszczeń na mocy
dekretu Naczelnika Państwa z dnia
" lutego 1919 roku;
;21. sprawy kontyngentu drzewa użytko
,vego z lasów prywatnych,
22. sprawy wymiaru ściągania, rozkładu
na raty lub odraczania terminów spłaty daniny lasowej;
.
•
23. nadzór nad referatami daniny lasowej
w starostwach;
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24. zarządzenia. licytacji w związku z da-

13. fundacje, darowizny i zapisy z działu
Ministershva Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego.

niną lasową;

25. sprawy powiatowych komisyj ódbudowy;

26. sprawy

związane

z nieprawidłowerrl

użyciem pożyczek;
27. sprawy z'wiązane z posiedzeniami wojewódzkiej komisji pożyczkowej;
28. statystyka odbudowy, stanu zniszczeń
wo jennych i ich rozdział;
'29. sprawy kredytów na odbudowę;
30. kontrola akcji na odbudowę;

B.ODDZIAŁ

SPRAW WYZNANIOWYCH,
KULTURY I SZTUKI.
. (znak AB)

I. Referat spraw wyznań katolickich:
(znak ABI.)
1. Ogólne (Konkordat, rozporządzenia wy~
konawcze, okólniki, zarządzenia);
2. sprawy osobowe i uposażenia duchownych (prawo patronatu)., zasiłków dla wdów
i sierot po nich;
3. przeniesienia i nOlninacje proboszczów;
4., podział terytorjalny i sprawy organizacyjne, diecezjalne, dekanaty, parafje i

31. pomoc osadnictwu wojskowemu i cywil~emu;

32. sprawy

kolejowe

(komisje

obcho-

dowe);
33. spra'w'y elektryfikacji (strona prawna);
34. spra wy obwodów łowieckich;
35. sprawy kart łowieckich;
36. sprawy ochrony zwierzyny;
37. sprawy poszczególnych
zarządzeń,
orzeczeń, statutów, koncesyj i t. p. w sprawach o charakterze administracyjno-prR~"'
nym:

5. tworzenie nowych, parafij;

6. sprawy

kościelnych

kościołów,

ś'\viątyń,

budowli

i cmentarzy;

7. budowa- kościołów i remont;
8. .subwync,je na budowę kościołów i zapomogi;
"
.
'
_ 9. klasztory, kongregacje, zakony;
10. kształcenie kleru, seminarja duchow··
ne, internaty;
11. sprawy l'uajątku kościelnego, rewindykacja nlajątków kościelnych;
12. fundusze kościelne
(utworzone w
związku z kasa~ją dóbr kościelnych);
13. sprawy darowizn na rzecz gmin kościelnych i wyznaniowych; ,
,
14. fundacje ściśle kościelne;
15. konkureIlcja kościelna, sprawy patronatu kościelnego;
16. spra wy pra,\!'nego uznania nowo zało
żonych stowarzyszeń i korporacyj . religijnych, legalizacja;
,
17. przygotowanie dla mieszanej komisji
papies~iej materjałów '\v sprawie .przekazania budynków kościelnych .

IV. Referat spraw pomocy prawnej dla fa" ~howych i innych działów administracji
,
wojewódzkiej:
(znak AAIV.)
1. Sprawy administracyjno-praw'n~, ZWIą
zane z wykonaniem ustawy drogowej;
2. sprawy administracyjno-prawne, z.wią
zane z wykonaniem ustawy' budowlanej;
3. udzielanie opinji przy opracowywani u
{'ozporządzeń wykon"awczych i zarządzeń
ogólnych;
4. opinjowanie spraw kon~retnych w granicach ustalonych przez WOJewodę;
,
5. sprawy uInó'\v, d~ierżaw.nych ~ innych
'aktów prawnych, w ktorych Jest zaInteresowany Skarb Państwa;
6. sprawy skar~ ~ądow~ch, .~ytac~aIi~cl:
pr,zez władze ad,1nInIstracYJ,ne, Jak rownI" ez
. wyrokó.w sądowych, zapadłych ~ spr~wach
administracyjnych, wypowiadanIa. SI~. w
przedmipcie ich zaskarżenia do wyzsze] instancji;
7. sprawy sądowe z ralnienia Prokurato:r,ji Generalnej;
..
8. sprawy przed Trybunałem Adinr~l1ętra
cyjnym, opracowanie formalno-prawnej str<,:.ny odpowiedzi na skargę, . występowanIe
przed Trybunałem;
9. wnioski, dotyczące noweli~acji usta",,'
i :rozporządzeń;
10. współdziałanie (opinje prawtte) ~ wydawaniu rozporządzeń parządkowych I wykonawczych (art. 108 rozp. Pr. R.P. Dz. Ust.
Nr. 11, poz. 86 z 1928 r.);
11. sprawy mieszkaniowe;
12. godziny handlu;

,

ru~;

II. Referat. spraw' wyznań chrześcijańskich

~i~katolickic~ (e,!ang.,a~~~b., ewang.-reform.
l uinych zWlązkow relIgiJnych reformowanych chrześcijań~kich ,?raz. ~znań' prawosławnego

i marJa~lcklego):

(znak' ABIl.)

•

1. Ogólne (statuty, okólniki, zarządzenia);
2. sprawy osobowe i uposażenia duchownych;
. '
sprawy' organi3 .. podział terytorJalny
zacYJne;"
,
.
4. sprawy kościołów, świątyń,~blldynków
kościelnych i cmentarzy;
,
5. klasztory, bractwa, dozory kośCielne;,
6. spra wy związane z kształceniem klerU,
seminaria duchowne, internaty;
7. sprawy majątkowe';

~N~r_'.,..;:l~________-,.--Ł_ó...;,d..;.-~k_l-,-·...;...D.,...;.~iennik,Woj!w~..=d=zk:::i=-. .-:P:...:.:o:=~:..:....
• .;..::.J_ _ _ _ _ _ _ _ _~?'_'_7_

8. sprawy budżetowe gmin
wych;
9. nOlninacji duchowieństwa.

4. nadzór nad prowadzeniem ksiąg metrykalnych;
5. sprawy spóźnionych i dodatkowych
wpisów do metryk i sprostowania wpisów już
uskutecznionych '\v zakresie kompetencji
",;ładz administracji ogólnej;
6. sprostowania metry].< i mylnych wpisów 'v księgach lnetrykalnych;
7. sprawy za,vierania małżeństw zagranicą;
.
8. sprawy dyspensy od przeszkód przy
zawieraniu, małżeństw;
.
. 9.,vymiana metryk z władzami krajowemi' i zagranicznemi;
10. legitymacja. per subsequens matrimonium;
11. legalizacja dokumentów' w sprawach
metry kalnych;
1~. zmiana wyznania.

wyzQ.anio-

III. Referat spraw kościoła narodowego
i innych sekt:'
. (znak ABIII.)
1. Rejestracja gmin. wyznań sekciarskich;
2. zatwierdzenie kierowników sekt;
3. cmentarze dla sekciarzy;
4. donrymodlitwy i ich budowa;
.
5 .. stosunek sekt do wojska i rządu;
6~ polityczna działalność sekciarzy.

IV. Referat spraw wyznania mojżeszowego
i innych niechrześcijańskich:
(znak ABIV.)
. 1. Ogólne (przepisy prawne, okólniki, za-

rządzenia)

;
2. sprawy duchownych;
.
. 3 . sprawy org'an6w zarządzających;
4. wybory do ciał reprezentacyjnych gmin
\~yznanio:wTch żydowskich i' protesty prze- /
._ GIW tym wyborom;
5. sprawy związane z działalnoscią gmin
wyznaniowych żydowskich (lustracje gmin,
sprawy gospodarcze, organfzacyjne, 'sprawy
l'zeżactw51i t. d.);'
.
6. wybory do zarządów' gmin żydow

VI. Referat spraw wyznaniowych ogólnych:
. (znak ABVI.)
1. Dotyczące' wszystkich ,vyznań i spra-

wy

skich;

7~ wybory rabinów i podrabinów;
8. załatwianie rekursów w sprawach wyboru do rad i zarządów żydowskich gmin
wyznanio'wych i innych sprawach wynikają
cych z tytułu nadzoru nad żydowskiemi gminami wyznaniowemi;
9. sprawy budżetowe i majątkowe gmin
,wyznaniowych żydowskich;
.
10. składki na rzecz gmin wyznaniowych

VII. Referat spraw kultury i sztuki z oddziału .kultury i sztuki przy Komisarjacie Rządu
na stołeczne miasto Warszawę, gdzie mieści
się urzędowa siedziba konserwatora Województwa łódzkiego:
.
(znak ABVII.)

.

żydowskich;
1L zeżwolenie na

pobór podwyższonych
opłat od rytualnej rzezi i datków domestykalnych; .
.
12. zatwierdzanie opłat od uboju rytualnego; \
13. polityczna działalność gmin wyznaniowychżydowskich ;
.
.14. świąt ynie, domy modlitwy, cmelltal:ze, łaźnie rytualne i t.. p.;
t5.prawo ,~Erubu";
, 16. egzamina dla kandydatów na rabiIlOW.

V.Jł~fe,;atspraw

metrykalnych:

(znak ABV.)

1. ~r>ganizacja urzędów' stanu cywilnego
(urzędnIcy, ok~ęg~ stanu cywilnego);'

.

.~. l~sta~lO'wlen!a. ;okręgów stanu cy'wilnego
wyznallllICchrzescIJańskich'
3. nom,ina~je ur~ę~nifó~. stanu cywilneg? wyznan n.l~chr~escIJa~ski~h w porozumienIU /l ,vydz18łęm
bezpIeczeństwa publicznego;
.

międzywyznaniowe;

2. osób, nie należących do żadnego prawnIe uznanego 'kościoła;
. 3. sprawy bezwyznaniowe;
4. p:oce~y sądowe majątkowe między
wyznanIamI;
5. reprezentacja Rządu wobec wszystkich
wyznan i t p.;
6. fundac,je, zapisy publiczne na cele wyznaniowe, o ile nie dotyczą innych referatów;
7. sprawy statystyki wyznaniowej.

1. Opieka nad zabytkami nieruchomemi
i ruchomemi, wyszczególnionemi w rOZpOI'2;ą
dzeniu Prezydeńta z dnia 6 marca 1928 roku
(Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 265);
2. sprawy wykopalisk i znalezisk;
.
3. spraw'v opieki nad zabytkami przedhistorycznemi, paleontologicznemi~ lł:rcheolo
giczemi, arehiwalnemi, bibljoteczneml;
4. wykony,vanie obowiązk~w i ~praw
nień wynikających z instrukcjI z dnIa 2-go
czer~ca 1930' roku (Dz. U. M. W. R. i O. P.
Nr. 7, poz. 129) ~
.
5. opieka nad krajobrazem;
6. udzielanie zezwoleń, porad facho\vych,
oraz spra wo:wanie nadzoru nad robotami przy
budowlach zabytkowych i restauracją objektów s,ztuki (malarstwo, rzeźba, przemysł' artystyczny) ;
7. ,vyda'\vanie zezwoleń na wywóz dzieł
sztuki poza granice Państwa;
8. 'sztuka ludowa;
9. opieka nad archiwa1,jami;
I
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10.' zbiory muzealne;
11. inwentaryzacja prawna i naukowa

zabytków łącznie z archiwum fotograficznem
i in w'entaryzacy jno-pomiarowem;
12. kontakt z konserwatorem okręgowYDl
w sprawach zatwierdzania pomników wznoszonych w miejscach publicznych ze stanowiska artystycznego; ,
,
13. sprawy muzyczne i widowiskowe;,
14. sprawy szkół i wytwórni artystycznych;
,
.
15. sprawy ,związane z działalnością
Okręgowe,t Komisji Konserwatorskiej i komisyj diecezJalnych;
16. opinte i informacje w sprawach kuLtury i sztuki;
17. sprawy organizacyjne i różne.

c.

ODDZIAŁ

APROWIZACYJNY.

(znak AC)
1. Załatwianie wszystkich spraw w zakresie polityki aprowizacy.tnej;
2. spraw"y związane z aktywizacją bilansó'w' handlowego i płatniczego;
3~ rozpairy"w'anie i załatwianie memorja··
łów, skarg i odwołań w sprawachaprowiza.cyjnych;
4. sprawy z zakresu nadzoru nad działal
nością aprowizacyjną związków komunalnych (miejskie przedsiębiorstwa aprowizacyjne) ;
5. sprawy dotyczące o~ólnej pieczy nad
aprowizacJą ludności, a m. in. wydawanie we
właściwym zakresie ogólnych zarządzeń go.spodarczych w, s-prawach aprowizacyjnych i
czuwanie nad ich wykonaniem;
6. sprawy pieczy nad zaopatrzeniem ludności w zboże, mąkę,. chleb (sprawy obrotu
zbożem~ rezerw zbożowych, ograniczeń przemiału, mechanizacji pieklrń i t. p.);

7.
8.
dania
9.

giełda zbożowa;

sprawy woJewódzkiej komisji do ba,vypieku chleba i przemiału zbóż;
młvny, piekarnie, mechanizacja piekarń i lustracja tychże;
.
10. sprawy pieczy nad zaopatrzeni~m
ludności' w mięso i .tego przetwory, nabla~,
cukier, węgiel i, naftę (sprawy chłodni, rzeźnI,
targowi!,k, kas targow'ych, mleczarni, pijalni
i t. p.);
11. nadzór nad punktami hurtowej i detalicznej sprzedaży żywności i artykułów
pierwszej potrzeby instytucyj, snołeczno
haDdlo,vych~ spółdzielczych~, kupców prywątnych, oraz współdziałanie z nimi;
12. lustracja . przedsiębiorstw, sklepów. i
składów, magazynów i składów aprowizaCYJnych, instytucyJ społeczno-handlowych, spół
dzielczych' i zarządzenia polustracyjne;
13. nadzór iwspółdzialanie w powyż
ejami komunalnemi, społecznemi i spółdziel
szych sprawach aprowizacyjnych z instytuczerni;

Nr. 'l

14. sprawy walki' z lichw'ą, ńaazór nad

działalnością

w tym zakresie władz administracji og-ólnej, oraz władz samorządowych
w z;~ązku Z" wyznaczeniem cen, a zabezpieczeniem podaży przedmiotów powszedniego
użytku;

15. ustalenie wytycznych w zakresie' po~
lityki cen;
16. org-anizacja komisyj do badania cen,
oraz współdziałanie w tym zakresie z powiatowemi władzami admi~istrac.ii ogólne.t;,
17. rozstrzy~anie odwoła-ń komisji do badania cen, od decyzyj władz administracji
ógólnej w sprawie wyznaczania cen;
18. udzielanie wytycznych w zakresie
karania administracyjnego w sprawach aprowizacy,jnych i walki z lichwą;
19. ewidencja przedsiębiorstw, sklepów,
magazynów i składów' aprowizacyjnych instytucyj społeczno - handlowych, spółdziel
czych i przemysłowych;
20. współdziałanie w załatwiartiu spra\v
należących do inych wydziałów (oddziałów) .
a będących w związku z zagadnienialni aprowizacyjnemi;
21. statystyka w zakresie spraw polityki
aprowizacji, a m. in., zbieranie danych o stosunkach aprowizacyjnych na obszarze województwa, o działalności związków komunalnychw dzied~inie aprowizacji i t. d.;
22. sprawy mobilizacji żywnościowej w
porozumieniu z Wydziałem Wojskowym stosownie do specjalnych zarządzeń w tym
względzie;

23. gronladzenie dat statystycznych w zakresie spraw' oddziału .

APROBATA SPRAW.
1. Do aprobaty Wojewody zastrzeżone
są z zakresu działania wydziału administracyjnego, na"tępujące kategorje spraw:
,
a) nadawania obywatelstwa,
b) w~łaszczenia,
.
c) decyzje dotyczące zasadniczych kwestji polityki aprowizacyjnej,
d) zatwierdzanie projektów. pO"lliników'
ze stanowiska artystycznego,
e) zmiana i nadawanie nazwisk.
2. Wicewojewodzie, jako zastępcy Wojewody, przekazane są do decyzji i, o.stateczn~j
aprobaty z zakresu działania wydZIału admInistracyjnego:
a) nadawanie uprawnień wodno - prawnych oraz nadawanie wstatutów przymusowych spółek wodnych~
b) decyzje w sprawie wyjednywania kredytów tudzież ich rozdysponowanie na
cele oddziału sztuki i kultury.
c) spisy ludności.
"
3. Naczelnikowi wydziału :Qrzekazane są
do ostatecznej aprobaty i samodzielnej decyzji wszelkie sprawy, z wyjątkiem zastrzeżo
nych do aprobaty Wojewody i Wicewojewody oraz przekaz'anvch do aprobaty urzędni
kó·w· podległych.· .
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Sprawy' przekazane do \sam()~zielnej decyzji urzędnikom wydziału -moze Naczelnik
\\Tydziału zastrzec do swej aprobaty.
4. Konserwatorowi przekazane są do salnodzielnej decyzji w jego zakresie działania
sprawy ściśle fachowe,~ oparte na zaw'odowej
wiedzy z wyłączeniem sprawo charakterze
ogólnym, administracyjno~prawny~ oraz decyzji o zastosowaniu środków przymusowych
w administracji, dotyczących ochrony zabyt-

3. sprawy praktyki lekarskiej i sprawy

wynikające

,5. sprawy partactwa lekarskiego, lekar'ska-dentystycznego i personelu pomocniczego'
'6. st~tystyka i sprawozdania;
7. sprawy nadzoru nad personelem pań
stwowej służby zdrowia (lekarzami powiato,vymi); .
,
8. przepisy i zarządzenia ogólne;
9. druki;

ków.

v.

10. Różne.

Wydział Zdrowia

II. Referat spraw pomocy lekarskiej dla
pracowników państwowych:
.
(znak ZAlI.)

Publiczo-ego
(znak Z)

dzieli się rta dwa oddziały:

1. Podstawy prawne, zarządzenia ogólne
.
i okólniki;
2. sprawy organizacyjne;
3. sprawy personelu;
4. sprawy taks szpitalnych;
5. przyznawanie świadczeń wynikają
cych z prawa do pomocy lekarskiej;
6. skierowy,vanie chorych do szpitali i
wydawanie kart porady emerytom i przy,jezdnym;
'7. sprawy zwrotu kosztów kuracji;
8. sprawdzanie rachunków lekarzy i szpi-

Oddział spraw sanitarnych i higjeny.
Oddział farmaceutyczny.

. ODDZIAŁ' SPRĄ W SANITARNYCH
l HIGJENY

obeJmuje:
(Sprawy łekarsko-inspekcy~e)
1.
Sprawy nadzoru nad personelem lekarskim i pomocniczym.
II.
Sprawy pomocy lekarskiej dla pracowników' państwowych.
III. Sprawy nadzoru nad zakładami
leczniczymi i szkołami.
IV. Sprawy orzeczeń fachowo -lekarskich.
(Sprawy sanitarne).
v. Sprawy walki z chorobami zakaź
nemi, sp.ołeczneJni i zawodowemi.
VI.
Sprawy nadzoru nad artykułami

tali;

9. sprawdzanie rachunków aptecznych;
10. sprawy ponlocy lekarąkiej dla funk-

cjonarjuszów państwowych i emerytów
(skargi z tego tytułu);
11. badania i orzecienia lekarskie oraz
odwołania od orzeczeń I-ej instancji na podstawie ustaw państwo,vej służby cywilnej;
12. badania i orzeczenia oraz odwOłania
od orzeczeń I~ej instancji w sprawie rodzin
zmarłych i inw'alidów;
13. inne badania i orzeczenia lekarskie
oraz odwołania od or2ieczeń I-ej instancji
przewidzianych w spec,jalnych usta,vach:
rozporządzeniach i przepisach;
14. gabinety lecznictwa fizykalnego;
15. zawieranie umów z lekarzami i aptekami;
16. sprawy' ustalania wykazu zakładó,v
leczniczych, 'v których leczenie się uprawnia
funkcjonarjuszów państwowych do otrzymania .zwrotu przepisanej części kosztów. Umo'W'y z te mi zakładami;
17. sprawozdania i statystyka.

żv,vności.

VII. Sp~awy nadzoru sanitarnego.
VIII. Sprawy sanitarno-obycz.ajow'e.
ODDZIAŁ

FARMACEUTYCZNY

obejmuje:
I. Sprawy aptek.
..
II. Sprawy laboratorjów i fabryk:
III. Sprawy hurtowych i detalicznych
składó,v materjałów aptecznych.

A.,

,ODDZIAŁ SPRAW SANITARNYCH
I HIGJEŃY.
(znak ZA)

SPRAWy ~EK:ARSKO.. INSPEKCYJNE.
L Referat spraw
d.
l k kn.a zoru nad .personelenl
e ars im i PQmocn.
'
.,
,

,'(znak ,zAl.)

ze stosunku do Izby Lekarskiej;

4. sprawy biegłvch;

.

~. ~adzór, nad działalnością sanitarną
wl~dz . l organow samorządowych;
2. ' sprawy fachowego nadzoru nadpersone]em lekarskim i pomocnicz.; '. ,
'

~

~praw nadzoru nad zakładami
leczniczymi';szkołalni:

HI. Referat

(znak ZAlII.)

O. Przepisy i zarządzenia;
1. sprawy nadzoru nad:
a} .szpitalami,
b) lecznicami,
c) przychodniami etc.;
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2. zatwierdzanie statutów zakładów leczniczych, zamykanie tych zakładów:;
3. nadzór sanitarny nad wszystkimi zakładami leczniczymi;
.
4. nadzór nad administracją szpitali kórnunalnych i fundacyjnych;
.
5. nadzór nad wypełnianiem przez szpitaJe publiczne ciążących nań obowiązków;
6. sprawy budżetowe szpitali publicznych;
7. zatwierdzanie opłat w;szpitalach;
8. sprawy personelu zakładów. leczni-ezych~

9. zatw'ierdzanie uchwał związków komunalnychw sprawie dodatków funkcyjnych
dla personelu zakładów leczniczych;
. 10. wykonywanie innych czynności, wynikających . z obow·iązujących przepisów o
zakładach leczniczych;.
11. akcja w kierunku zakładania szpitali
komunalnych i międzykomunalnych ;
12. sprawy zakładów leczniczych dla osób
przychodzących;

13. spraw"y związane z działalnością Polskiego Czerwonego Krzyża;
14. sprawy nadzoru nad działalnością Kas
Chorych, lustracje;
.
15 .. współdziałanie w sprawach kosztów
leczenia; .
.
. 16. sprawy opieki nad psychicznie chorymi oraz zakładów leczniczych nad psyc:hicznie chorymi;
17. sprawy opieki lekarskiej nad kalekauli, niedorozwiniętymi, głu<;honiemymi, nie··
w"idomymi oraz pomocy lekarskiej dla ubogich;
18. opieka lekarska nad dzieckiem i matką oraz mł{)dzieżą: Sprawy kolonji i półkolo
nji wakacyjnych i leczniczych;
19. higjena szkót sierocińeów, domów
dla starców, zakładów' dla kalek;
20. sprawy towarzystw o celachhigje11 iczno-Iekarskich;
21. nadzór lekarski nad" wychowaniem
fizycznem, sportami i gimnastyką;
22. poradnie sportowe;
23.wspóldziałanie ,y spra'wach repatrjac:ii i~vysiedleń.

.IV.

Ref~rftt orzeczeń

fachowo-lekarskich:

(znak ZAIV.)
1. Opinjowanie w sprawach orzeczeń lekarskich;
,
2. sprawy Komisyj pobor(}wych;
3. spra,yy Komisji Rozpoznawczej ;
4. sprawy KÓIl,1isyj lekarskich dla spraw
emerytalnych;'
.
..
.
5. sprawy nadzoru nad. działalnością lekarzy powiatowych w zakresie wydawania
orzeczeń i opinij fa.chowych.

v;

Nr. 1

Referat spraw walki z ehorobaD.li zakainemi, społecznemij zawodowemi:
(znak ZAV.)
L
a}
b)
c)
d)
e)

Sprawy walki z chorobami zakaźnemi:
ospa,
.
włośnica,

inne choroby zakaźne,
szczepieni<l ochronne,
"
dezynfekcja, . dezynsekcja i deratyzacja;
2. sprawy walki z chorobami społecznemi:
a) gruźlica,
b) jaglica,
c) alkoholizm, morfinizm l kokainizm,
d) zatrucie narkotykami;
3. sprawy walki z ~JJ.orobami zakaźnemi
odzwierzęcemi;
.
4. Sprawy walki z innemi chorohami (walka z rakiem i t. d.) ~
.,.
5;.zakład·y i ur.ządzen:iad-o tłumienia chorób zakaźnych (szpitale dla chorych zakaź
nych, domy izolacyjne, kolumny epidemiczne, sprawy dezynfekcji i deratyzacji;
6. sprawy chorób umysło\vych;
'7 . sprawy chorób zawodowych, higjeny
pracy oraz nieszczęśliwych wypadków przy
pracy, nadzór i zarządzenia;
8. propaganda sanitarna "\v słowie, piśmie,
pokazach, konkursach i t.p.komunikaty prasowe; .
9. sprawy publicznych odczytów, seansów i ariyknłó,y prasowych o znaczeniu sanita rnem, wnioski, opinje, sprawozdania.

VI . Referat spraw nadzoru nad artykułami
żywności:

(znak ZA VI.)
1. Sprawy organizacji nadzoru .nad arty-

kułami żywności i przedmiotami uż,ytku;
2. sprawy nadzoru nad artykułami żyw-

ności i przedmiotami użytku:

a) mąka, wyroby mączne,
b, mleko j nabiał,
c) mięso i wyroby mięsne,
d) inne artykuły żywności,
e) przedmioty użytku .

VII. Referat spraw nadzoru s8.nitarnego:
{znak ZAVII.)
L. Sprawy zaopatrywania ludności w wonieczystości i wód' opadowych;
2: . sprawy nadzoru sanitarnego nad doUlami, podwórzam,i, jezdniami i chodnikami;
3. spraw:y nadzoru nad lokalami publiczdę

r usuwanie

nymi;
. 4. sprawyg.xzeha.ni,a ~ma.rłych, pr~ewozu.
ekshumacjazwlok ·órllZ urządzenie cmentarzy i kostnic;
-

Nr.
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5. sprąwy sanitarne uzdrowisk, zdro,jo ...
wisk, letnisk oraz inspekcje sanitarne, budżety uzdrowisk i taksy letnisk;
·6. sprawyporządkow6" sanitarne gmin
miejskich, oraz wiejskich targów, ,jarmar...
ków, odpustów, pielgrzymek i t. d.;
7. higjena więzień i aresztów;
~. sprawy inspekcyj' sanitarnych, wnio . .
ski, sprawozdania i zarządzenia polustracyjne;
, 9. sprawy szkolenia .i przeszkolenia sani..
tąrnego;

10. spra\vy sanitarno.przemysłowe;
11. spl'a'wy sanitarno-budowlane;
12. spraw'y planów regulacyjnych, osiedli
(<?pinjow'anie z punktu widzenia polityki sa ..

filtarnej) ;
13. sprawy opinjowania planów i gma~
chów użyteczności publicznej;
. 14. Sprawy opinjowaniU' zakładów prze ..
Jllysłowych;
,
. 15. sprawy sanitarne nieprzvdzielon.e d<J
Innych oddziałów.
. .

VIII. Referat spraw sanitarno-obyczaJowych ~
(znak ZA VIII.)
1. Rejestracja kobiet, uprawiających'nie ..

rząd zawo.do.wy;

.
2. ~ej~stracja . kobiet, Po.dejrzanych o
upraWIanIe nierządu i szerzenie chorób ,ve·
nerycznych;
3. kontrola zgłaszających się do badań
lekarskich; ,
4. ,sprawy karne za niezgłaszanie się do
b a d an;'
'.
5., skierowywanie cho.rych do szpitala;
. 6' opieka lekarska nad zdemobilizowany..
mI ch orymi wenerycżnie;
l. sprawy orzeczen fachowo.;lekarskich
(zgwałcenie i defloracja);
8. zaopatrywanie w leki;
9. kontrola zdro.wia zgłaszających się;
w. 1~. lecżn~ctwo prewencyjne kobiet upralaJących nIerząd ,zawodowy;
. ·11,. kOlnisja' sanitarno. -obyc7..ajO'wa;
lJYct.:· Iirzychodnia wieczo.,rna dla niezamoic orych wenerycznych;.
'
'
13. sn~a'h... _....J • •
k
J:"~ ~Q~anla I statysty .a.

B.

ODDZIAł. ,FARMACEUTYCZNY.
.1(zniakZB) .'

J. Retera:t spraw aptek:'
(z.nak ZBI.)

1. Sprawy nadzoru nad, aptekami i perso.llelem;
.
•
.
2 ... 'spltawy aptek z innych wo.feWiSrlztw
oraz zwroty dokumentów;
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'3~ nadzór nad aptekami Kasy Chorych
oraz wydawanie. lekó,v przez Kasy Chorych:
4. nadzór nad aptekami szpitalnemi i
przechowywanie środków' le~zniczych;
5. koncesjonowanie aptek;
6. wydaw'anie opinji \v sprawaeh farmaceutycznych (zezwolenia na prace 'v aptekach) ;
7. rejestracja personelu farmaceutycznego.;
.
.
8. udział w Komisjach fachowych;
9. rożne sprawy farmaceutyczne;
10. stany służby;
11. sprawy nadzoru nad sprzedażą sacharyny, eteru i środków odurzających;
12. sprawozdania Inspektora Farmaceui.ycznego.

n.

Referat spraw laboratorjów i fabryk:
(zna~

ZBII.)

1. Sprawy nadzoru nad laboratorjami do
,vyrobu preparatów" farmaceutycznych złożonych;
.
2 . .sprawy nadzoru nad laboratorjami do
wyrobu preparatów organo·terapeutycznych ~
3. spra,vynadzoru nad laborator,jami do
wyrobu suro.w'ic i szczepio.nek;
4. sprR'wy nadzoru nad fabrykami środków o.patrunko.wych;
.
5. sprawy nadzoru nad fabrykami wód
mineralnych sztucznych;
. .
,6. sprawy specyfików farmaceutycznych;
"l. sprawy trucizn; sprłlwy nielegalnego
handlu środkami leczriiczemi;
8. sprawy pracownichemiczno-bakterjo.

,

.

~~~~~;

9. handel roślinami, lekarskie~j ze stano,,,,iska farmaceutyCznego;
10. sprawy różne.

III. Referat spraw hurtowych i detalicznych
składów materjałów

aptecznych:

(znak ZBIlI.)
1. Sprawy hurtowych składów materjaaptecznych;
.
2. sprawy detalicznych składów materjałów aptecznych:
.
-a} rewizfe,
b) spra,vy dyscyplinarne i sądowe;
3. ko.ncesjonowanie drogeryj, zezwolenih
na kupno oraz zarząd;
, .4.· sprawy) składów farb i artykułów technicznych trujących;
~., ,spr·a'J Y sprzed~,vców sacharyny.eteru l srodkow odurzaJących;
:~. zaświadczenia o upl'a\\Tnieniu do zaku·
pll sztucznych środkó\v SIOcJZ'lcych;
. 7.wyda,variie zaswiadczeń' na ' odhiór z
~nędów' celnych środków 1eczniezyeb i tru. ,
,

łów

~m;
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8. szkoła drogistowska i Stowarzyszenie
})rogistów;
.
9. r'ejestracja
personelu
drogisto-wskiego;
10. stany służby;
różne.

11.

APROBAtA SPRAW.
1. Do aprobaty Wojewody zastrzeżone
są następujące kategorje spraw:
a} zamknięcie lecznic, aptek i drogeryj,
h) zatwierdzanie statutów uzdrowisk;
. 2. Wicewojewodzie, jako~zastępcy Wojewody, przekazane są do ost.atecznej aprobaty sprawy następujące:
a) zatwierdzanie statutów zakład6\v leczniczych i przychodni,
b} wydawanie koncesyj na apteki, drogerje i inne zakłady przelnysłuch{~micz
no-farmaceutycznego;
3. Naczelnikowi Wydziału przekazane są
do samodzielnej decyzji j ostatecznej aprobaty oraz podpisywania .korespondencje w'
sprawach następujących:
.
~a) wszelkie decyzje nie zastrzeżone do
aprobaty Wojewody,
b) podpisywanie korespondencji bieżącej
z władzami centralnemi z wyjątkiem
korespondencji w sprawach zastrzeżo
nych do aprobaty wojewody lub wicewojęwody;

.Wojewódzki .. poz. 1

Wydz'iał

VI.
dzieli

Nr. 1

się

Wojskowy·

(znak W)
na 6 referatów i obejmuje sprawy:

l.· Sprawy poborowe.
II. Sprawy kwaterunków dla wojska.
III. Sprawy ewidencji zwierząt pocits'0wych. '
.
IV. Sprawy W!F. i P.W.
V. Sprawy o charakterze wojskowymróżne .
VI. Sprawy mobilizącyjne.
1. R'eterat poborowy:
(znak WI.)
1. Organizacja i przeprowadzenie poboru
rekruta;
.
2. zwalnianie od obowiązku wojskowego
·w· wypailkach udowodnienia obcej przynależności państwowej, oraz współorzecznic
twoz właściwym D. O. K~ w wypadku starania się ó obcą przynależność państwową;
3. sprawy ć,viczeń rezerwistów i zebrąnil.
kontrolne;
4. sprawy dotyczące' p.ooatku wojskowego;
5. sprawy meldunków n· zmianie adresów .

. -ł. urzędnikowi

fachowemu 'v zakresie
zdrowria, upoważnionemu do zastępo
wania naczelnika wydziału w razie jego nieobecności lub niemożq.ości pełnienia przezeń
obowiązków służbowych przekazane .są do
samodzielnych decyzji sprawy następujące:
a} orzeczenia i opinje w sprawach ściśle
fachowYch, opartych na zawodowej
wiedzy z wyjątkiemorzec,zeń. zastrzeżonych do apl'obaty wojewody, wicewojewody i naczelnika wydziału;
h) podpisywanie korespondencji bieżącej
o charakterze informacyjnym, .przedstanowczym, nie przesądzającej merytorycznego załatwiania "sprawy ani pod
względem prawnym ani rzeczowym, z
wyjątkiem korespondencji z władza
mi centralnemi;
;. Inspektorowi Farmaceutycznemu przekazane są do samodzielnej decyzji w zakresie referatu farmaceutyczneg,o sprawy nastę..
,pujące:
'
a) wyda:wanie na nue]scu w czasie inspekcji zarządzeń natury prewencyJ ..
nej oraz stosowania środkówprzymusu w trybie tymczasowym,
.,
.
b) podpisywanie korespondencji bieżącej
o charakterze informacyjnym i przedstanowczym, nie przesądzającej merytorycznego załatwiania sprawy:ani pod
'względem prawnym anirz~czowYI!l. z
wyjątkieJll korespondencj~ z władzami centralnemi.
,
....
służby

II. Referat kwaterunków dla wojska:
(znak WII.) .
1. Sprawy wYnikające z ustawy z dn. 15.
VII. 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 681) o
zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju.

HI. Referat ewidencji

zwierząt pociągowych:

(znak WIn.)
1. Sprawy ewidencji koni i dośtarczania
przew'ozowych ,na rzecz wojska w
czasie pokoju.

środków

IV. Referat W. F. i P. W.:
(znak WIV.)
1. Sprawy przysposobienia wojskowego i
-wychowania fi~ycznego.

V. Referat' spraw różnych:
(znak WV.)
1. Sprawy różne o charakterze wojskowym nie przekazane' kompetencji innych
wydziałów (opieka. nad żołnierzem).

VI. Referat mobilizacyjny:
(znak 'Mob.):

'.

Zakres i organizacja podłl~g specjalnej
instrukcji.

Łódzki
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ODDZIAŁ

APROBATA SPRAW.
go

Z zakresu działania Wydziału Wojskowezastrzeżone są do aprobaty Wojewody:
a)
b)

zarządzanie poboru,
zarządzanie zebrań i

raportów kontrol.
zarządzanie przeglądu koni i innych
zwierząt pociągowych, oraz próbnego
poboru koni,
delegacje przew'odniczących Komisji
Poborowych,
.
wnioski do Min. Spraw Wewn. o obsadzie personalnej referat6w' "mob.",
sprawy inspekcji referatów wojsk. i
mob.
starostwach, urzędach gminnych wzgl. magistratach, Pow. Kom.
nych,

c)
d)
e)
f)

w

P. P.
/ Naczelnikowi Wydziału przekazane są do
ostatecznej aprobaty i samodzielnej decyzji
~szelkie sprawy, z 'wyjątkiem zastrzeżonych
do aprobaty W ojewod.y.

VII.

Wydział Rolnictwa

Oddział
Oddział
Oddział
Oddział

Weterynar ji *).

OGóLNY

Sprawy ogólnej natury .całego Wydziału
Rolnictwa.

ROLNY

obejmuje:
Sprawy organizacji rolnictwa.

II. Sprawy oświaty rolniczej.
III. Sprawy wytwórczości roślinnej

l

,ochrony roślin.
:lV. Sprawy wytwórczości zwierzęcej.

ODDZIAŁ OCHRONY LASóW

obejmuje:,

I.

Sprawy
' l.
arowanlR
h <>go'1ne zagospod
~ł rony lasów, niestanowiacych
_
asnosci Państwa.
.
II. Sprawy knad~(')ru. . nad poszczególneuli
, o~Je łtamI 1esnemi niestanowiacemI w' asności ~ańs'twa.
.

----

ODDZIAŁ

OGóLNY.

(znak RO)
1. Organizacja wydziału, Jego budżet l
personel;
2. stosunek do Okręgowej Izby Kontroli;
3. stosunek do Rady Wojewódzkiej i Wydziału W oje'wódzkiego;
4. zjazdy o charakterze ogólnym;
5. zarządzenia ogólne innych resortów.
ODDZIAŁ

ROLNY.

(znak RRI.)

obeJmuje:

L

O.

L Referat organizacji rolnictwa:

Leśnictwa.

ODDZIAŁ

Sprawy organizacji służby weterynaryjn.ej oraz nadzoru nad jej organamI.
II. Sprawy zapobiegania i zwalczania
zaraźliwych chorób zwierzęcych.
III. Sprawy nadzoru nad o~brotem i ubojem zwierząt, oraz sprawy nadzoru nad obrotem mięsem i suro,vcami pochodzenia zwierzęcego.

1.

(znak RR)

ogólny.
Rolny.

ODDZIAŁ

obejmuje:

R.

(znak R)
dzieli się na cztery oddziały:

WETERYNARYJNY

*) Przemianowanie dotychcz~sowego Wydziału Weterynaryjnego na Oddział Weterynaryjny nastąpi w drodze specjalnego zarządzenia.

l. Sprawy instytucyj, organizacyj, zrzeszeń
i przedsięwzięć, służących celom gospodarstwa rolnego.
1. Sprawy nadzoru nad działalnością rolniczą powiatowych związków komunalnych:
a) powiatov.re komisje rolne,
b) sejmikowe referaty rolne,
c) budżety rolne sejmików;
2. sprawy Wojewódzkiej Komisji Rolnej;
3. sprawy samorządu rolniczego (izby rolniczej) ;
4. sprawy wojewódzkich organizacyj społeczno-rolniczych i personelu inspektorskiego:
5. sprawy powiatowych organizacyj społeczno - rolniczych i
personelu instruktorskiego;
6. sprawy organizacyj młodzieży wiejskiej, wojewódzkich i powiatowych;
1. sprawy spółdzielczości rolniczej:
a) mleczarskiej,
b) kredytowej,
c) rolniczo-handlowej,
d) przetwórcze j,
e) zbytu;
8. sprawy reforllly rolnej:
a) Okręgowa Komisja Ziemska,
h) Rada Wojewódzka naprawy ustroju
rolnego,
c} kOlllisje wyłączeń z art. 5 ust. o wyk.
ref. rolnej;
d) komisje szacunkowo-klasyfikacyjne~
e) inne sprawy napr. ustroju rolnego; .

Łódzki
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9. sprawy instytucyj i zarządzeń o charakterze ekonomicznym:
a) Bank Gospodarsh\-~a Krajoweg-o i Pań
stwowy Bank Rolny (kredyty),
b) ochrona celna wytwórczości rolnej,
c) notowania cen (giełdy zbożowe i lllięsne) ,
.
d) Główny Urząd Btatystyczny;
10. sprawy mobilizacji produkcji rolnej
dla celów obrony Państwa.

IV. Referat

(znak RRIV.)
1. Chów koni:
a) nadzór państwowy nad ogierami,
b) przydział ogierów państwowych,
c) opłaty od ogierów nieposiadających
świadectw uznania,
d) rejestracja klaczy zarodowych,
e} pokazy koni,
.
f) stajnie zarodowe;
2. hodowla bydła:
a) nadzór państwowy nad buhajami,
b) organizacja punktów kopulacyjnych,
c) kontrola mleczności i pokazowe ży
wienie,
d) konkursy wychowu cieląt, mleczności
it. d.,
e) pokazy bydła,
f) obory zarodowe;
3. hodowla trzody chlewnej: /
a) nadzór państwowy nad knurami,
b). organizacja punktów kopulacyjnych i
(./ gniazd zarodowych,
c) konkursy tuczu bekonowego i słoninowego,
d) pokazy trzody chlewnej,
e) chlewnie zarodowe;
4. hodow la owiec i kóz:
a) organizacja punktów kopulacyjnych,
b) konkursy wychowu jagniąt i konkursy

II. Referat oświaty rolniczej:
(znak RRIl.)
1. Szkolnictwo rolnicze;
2. oświata rolnicza pozaszkolna:
a) przysposobienie rolnicze
młodzieży
wiejskiej,
h) konkursy gospodarzy salllodzielnych,
c) organizacja
gospodarstw
drobnych
przykładowych,

d) prace wśród kobiet wiejskich,
e) inne metody (kursy, wycieczki i t. p.).

III. Referat

wytwórczości roślinnej
ny roślin:

i ochro-

(znak RRIII.)
1. Meljoracje rolne;
2. uprawa roślin polnych:
a) nasiennictwo,
b) nawozy,
c) maszyny i narzędzia,
d) kredyty,
e) uprawy specjalne;
3. łąki i pastwiska:
a) meljorowanie,
b) odnawianie,
c) nawożenie,
d) kedyty;
4. ogrodnictwo:.
a) sadownictwo,
b) szkółkarstwo,
c) warzywnictwo,
d) kwiaciarstwo,
e) przetwórstwo ogrodnicze,
f) kredyty ogrodnicze;
5. ochrona roślin:
a) instytucje ochrony roślin,
b) ewidencja chorób i szkodników roślin,
c) zwalczanie chorób i szkodników roślin;
6. doświadczalnictwo rolnicze;
7. ognis'ka kultury rolniczej (fermy
produkcyjne) ;
8. przemysł rolny, oparty na wytwórczości roślinnej (gorzelnie, krochmalnie, płat
karnie, syropiarnie, olejarnie, młyny, cukrownie i inne);
9. statystyka rolna (powierzchnia zasiewów, przeciętne zbiory, stan zasiewów);
10. : różne, sprawy wytwórczości roślinnej
(klęski żywiołowej i inne).

wytwórczości zwierzęcej:

strzyży,

c)
d)
5.
a)
b)
6.
a}
b)
.
c)
7.
8.
9.

na

pokazy owiec,
owczarnie zarodowe;
hodowla drobiu:
rejestracja i klasyfikacja gospodarstw
drobiowych,
konkursy gospodarstw drobiowych;
rybactwo:
graniczne karty rybackie,
pOĘlieranie gospodarstw rybnych zamknlętych (stawowych),
,
nadzór państwowy. nad gospodarką
rybną w wodach otwartych (po wydaniu ustawy);
.
pszczelnictwo;
jedwabnictwo;
przemysł rolny i pr~etwórstwo, oparte

wytwórczości zwierzęceJ:

a) mleczarstwo i serowarstwo,
b) bekoniarstwo, rzeźnictwo i chłodnic
two,
c) tuczarnie 'drobiu;
10. statystyka hodowlana (stanu zwierząt
gospodarskich) .

L.

ODDZIAŁ

OCHRONY LASóW.

(znak RL)
I. Referat spraw ogólnych zagospodarowania i ochrony lasów, nie stanowiących włas
ności Państwa:

(znak RLI.)
1. Sprawy podziału Województwa na ob~

wody komisarskie i sprawy nadzoru nad organami służby ochrony lasów;

Nr. 1
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2. sprawy zalesiania nieużytków ;
3. sprawy walki z inwazją szkodników

leśnych;

4. zbieranie materjałów na ułożenia taksy
defraudacyjnej;
5. ustalanie cen drzewa użytkowego
w powiatach;
6. prowadzenie statystyki w zakresie
ochrony lasów i ,zalesiania nieużytków;

2. sprawy komunalnego personelu weterynaryjnego;
3. organizowanie kursów dla oglądaczy
mięsa i podkuwaczy;
4. sprawy związane z przydziałem do
starostw instrulnentów, przyrządów, termometrów, środków dezynfekcyjnych, szczepionek i druków.

II. Referat zapobiegania i zwalczania
nadZOI~U nad poszczególnemi ob..
jektalni leśnelni niestanowiącemi własności
Państwa, a w szczególności:
(znak RLII.)

II. Referat

1. Sprawy zatwierdzania i unieważniania
planów urządzenia gospodarstwa leśnego,
programów gospodarczych, oraz uzupełnień
planów i programów gospodarczych w lasach
wy:mie~ionych w pkt. 2, tudzież sprawy uży.t
~owanla lasów przed, zatwierdzeniem planów
l programów gospodarczych;
. ~. sprawy zalesiania gruntów leśnych obcblązonych służebnościami bez względu 'na ich
o Szar, oraz gruntów leśnych wolnych od
służebności w ob,jektach, których powierzchnia nie jest mniejsza aniżeli 50 ha;
3. ,sprawy zmiany rodzaju użytkowania
gruntow leśnych dla celów gospodarczych i
Innych, oraz w' związku z naprawą ustroju
rolnego;
4. wydawanie zez\voleń na zalesianie
gruntów nieleśnych ;
, 5..uznawanie sztucznie zalesionych gru:n,,t° w nle}eśnych za podlegające zwolnieniu od
p od atko w ;
6: ~znawanie lasó~ za chronne, odejmowanIe lm tegO charakteru~ oraz wydawanie
Zt arhządzeń co do sposobów zagospodarowania
yc lasów-,
. 'h' opinjowanie na rzecz Urzędó'w ZiemsklC o lasach w związku z wyłączeniami
z art.. 4i 5 ustawy o wykonaniu reformy
rolneJ;
8 .. wydawanie opin,ji dla Okręgowego
Urzędu Ziemskiego
lasach zgłoszonych do
llaroelacji.
Wy~ ~ la g a: Sprawy łowieckie załatwia
Zła Administracyjny.

o

w.
,

ODDZIAŁ W.E'I'ERYNARYJNY.
(znak RW)

J. Referat
organiz
.. s'lob
·
.
.
aeJI
uz y wet erynaryJ"
neJ oraz nadzoru nad jej organami:
(znak RWl.)
1. Nadzór nad czyn~ościami panstwowepersonelu weterynary.Jl~ego i personelu deegowanego do zwalczanIa zaraz zwierzę
cych;

r

O

zaraź ..

liwych chorób zwierzęcych:
(znak R WII.)
1. Sprawy szczepienia zapobiegawczego
przeciw wściekliźnie;
2. sprawy szczepienia przeciw zarazom
trzody;
3. dokonywanie perjodycznych przeglą
dów zwierząt;
4. ąprawy
zwalczania
poszczególnych
chorób zaraźliwych, przewidzianych Rozporządzeniem Prezydenta R. P. z dnia 22. VIII.
1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 77, poz. 673);
5. wypłata odszkodowań za zabite i padłe
zwierzęta;

6. udzielanie

rząt wewnątrz

zezwoleń na przewóz zwie-

kraju;

, . sprawy związane z rozporządzeniami
innych woJewodów odnośnie zwalczania chorób zaraźliwych;
8. nadzór państwowy nad stacjami kopulacyjnemi:
9. sanitarny nadzór nad pokazami zwierząt;

10. nadzorowanie podkownictwa;

11. kontrola lecznic i

przychodni dla

zwierząt;

12. nadzór nad praktyką weterynaryjną
lekarzy i felczerów weterynaryjnych;
13. nadzór nad zarobkowem leczeniem i
trzebieniem zwierząt przez osoby nieposiadające dyplomu lekarza weterynaryjnego.
f

III. Referat nadzoru nad obrotem i llbojeul
zwierząt

oraz nad obrotem Inięsem i suro,v..
cami pochodzenia zwierzęcego:
(znak RWIII.)

'1. Kontrola i sprawy związane z wydawaniem świadectw pochodzenia zwierzą t;
2. nadzorowanie stanu sanitarnego targowic, miejsc spędu i handlu zwierzętami;
3. nadzorowanie targów i jarmarków;
4. badanie i nadzorowanie transportów
zwierząt wewnątrz kraju i zagranicę;
5. nadzorowanie stanu sanitarnego rzeźni;
6. nadzór nad ubojem zwierząt;
7. sprawy przewozu mięsa i produktów,
zwierzęcych w kraju i zagranicę;.
'
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8. wnioski o urządzanie zakładów utylizacyjnych i grzebowisk;
9. kontrola miejsc tuczenia zwierząt;
10. kontrola mleczarni z punktu widzenia
sanitarno-weterynary jnego.

ułatwień dla
i handlu:
(znak Pll.)
1. Sprawy pomocy kredytowej dla przemysłu i handlu;
2. sprawy składów wolnocłowych,. oraz
ulg celnych na artykuły techniczne i surowce;
3. sprawy zaświadczeń na uzyskanie
przydziału art y kułów monopolowych dla celów. przenlysłowych;
4. sprawy świadectw pochodzenia towarów;
5. opinjew sprawach pobytu cudzoziemców, zatrudnionych w· przemyśle i handlu
dla wydziału bezpieczeństwa.

II. Referat spraw pomocy i
przemysłu

APROBATA SPRAW.
1. Z zakresu działania wydziału rolnictwa
i weterynarji zastrzeżone są do aprobaty Wo-

Jewody:
'
'
.
a) decyzje W" sprawach zamiany użytko
wania na większych terenach leśnych~
podlegaj ących ochronie państwowej;
b) upoważnienie do· zezwolenia na przelew praw wieczysto-dzierżawnych,
c) decyzje co do zamknięcia rzeźni, lecznic i targowisk zwierzęcych;
. 2) Naczelnikowi wydziału przekazane są
do ostatecznej aprobaty i samodzielnej decyzji wszystkie spravv-y, niezastrzeżone do apro~
baty \Vojewody.
..~

VIII.
dzieli

się

III. Referat spraw instytucyj, organizacyj

i zrzeszeń służących celom przemysłu'
i handlu:
(znak PIlI.)
1. Sprawy izb przemysłowo-handlowych;
2. sprawy wystaw, targów, pokazów i
jarmarków;
3. sprawy domów składowych, giełd, są
dów przemysłowych i kupieckich i t. p. 'organizacyj.

Wydział Przemysłowy
(znak P)
na , referatów i obejmuje:

IV.' 'Referat spraw kotłów parowych:
(znak PIV.) ,
.

Sprawy gospodarczo-przem.ysłowe.
Sprawy pomocx i ułatwień dla przemysłu i handlu~'
III. Sprawy instytucyj, organizacyj i
zrzeszeń służących celom przemysłu i handlu.
.
IV. Spraw"y kotłów parowych.
V. Sprawy statystyki przemysłowej i
handlowej.
VI. Sprawy administracji przemysłowej.
VII. Sprawy' instruktora
korporacyj

I.
II.

przemysłowych.

l. Referat ~ spraw gospodarczo-przemysłowych:
(znak PI.)

Nr. 1

f

1. Sprawy zezwoleń na ustawienie, przenoszenie, odbiór techniczny i używanie kotłów parowych;
2. spra wy kontroli nad działalnością stowarzyszenia dozoru kotłów parowych, oraz
zapewnienie im pomocy;
,
3. sprawy ewidencji kotłów parowych na
obszarze Województwa;
4. ewidencja kotłów parowych opieczętowanych oraz przeniesionych;
,
5. ewidencja "\vydanych. pozwoleń na
ustawienie i odbiór techniczny kotłów;
6. sprawy palaczy i obsługi kotłów;
,. sprawy opłat za dozór kotłów;
8. sprawy sprawozdań do Ministerstwa
Przemysłu i Handlu w sprawach kotłów. i pokrewnych.

1. Sytuacji gospodarczej stanu uruchomienia i pracy~ warunków i kosztów produkcji, zapotrzebowania surowców, obrotu towaV. Referat spraw statystyki przemysłowej
I'owego i widoków rozwOJU przemysłów, rei handlowej:
prezentowanych na obszarze Województwa;
(znak PV.)
.
2. sprawy potrzeb przemysłów,reprezenS
k'
d b
towanych" na obszarze Województwa, w za1. pra~Ty statysty l prze się iorstw przekresie komunikacji drógow.ej, kolejowej, pomysłowych i handlowych;
cztowej, telegraficznej i telefonicznej, żeglu2. sprawy statystyki stanu zatrudnienia
.
w przemyśle i handlu;
dl
gowej,śró !ld owej i lotniczej;
3. sprawy statystyki konsumcji surowców
3. sprawy przygotowania przemysłu dla
i produkcji;
celów ob;ronyPaństwa;
4. sprawy statystyki rzemiosł;
4. zaświaqczenia i opinje różne dla po5. sprawy sprawozdań perjodycznych i
parcia prżemysłu i handlu;
: rocznych o stanie przemysłu;
5. sprawy' dotyczące traktatów, umów
6. rejestracja uprawnien przemysłowych,
handlowych, taryf celnych, kolejowych, eksudzielanych przez wojewódzką władzę przeportu, impol+u. >..
. .
-~... ~ mysłową;
.

Nr. 1
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7. sprawy statystyki iankiet
potrzebach przemysłu i handlu.

D

stanie Dra z

VI. Referat spraw administracji przemysłó ..
wej:
(znak PVI.)
1. Sprawy Drzecznictwa 'w II i I instancji
w sprawach podlegających P!z~pisom rozporządzeniaPrezydenta RzphteJ z dn. 7. VI.
1927 r. D prawie przemysłowem (Dz. U. R. P.
Nr. 53, pDZ. 468), jakoteż innym przepisDm
w tej dziedzinie z zastrzeżeniem porozumienia się z wydziałami zainteresDwanemi w rDzumieniu przepisów wymienionych wart. 6
i 18 rozporządzenia zi 7 czerwca 1927 r.;
2. kontrola' nad· wykonywaniem ustawy
przemysłDwej w zakresie wydawania przez
starDstwa zatwierdzonych' prDjektów urzą
dzenia, koncesyj, licencyj i upraW?ień targO'Y)7ch oraz prowadzeniem rejestrow przewidzianych prawem przemysłDwem;
3. rozstrzyganie w ostatniej, instancji Dd:
wołań od orzeczeń władzy przemysłowę]
I, instancJi w zakresie zatwierdzania p'r~jek
tow urządzeń zakładów przemysłowyc!t;
4. udzieląnie koncesyj, przewidZIanych
wart. 8 i 132 p. 3 prawa przemysłowego;
5. wydawanie pozwoleń na przedłużenie
termillu wyprzedaży w' obrocie handlowym;
6.. kontrola i reJestracJa przedsiębiorstw,
trudnIących się eksportem kurzych jaj zagranicę i towaró"T standaryzowanych;
7. sprawy przemysłu kDminiarskiegD;
8. rozszerzanie na obszar Województwa
ważności licencVf wydawanych w innych
wo.tewództwach (wizy);
9. ograniczenie prowadzenia przemysłu
?~rężnego w poszczególnych miejscowosCIach .
10.' kontrola nad zakładami przemysłowe
mi po ich uruchomieniu;
11. rzeczoznawstwo techniczne w komis·tach , dokonywuJących oszacDwania Dbjektow przem ysłowych, należących do Skarbu
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2. sprawy pomcy kredytowe.t dla przemyludowego, domoweg"o i rzemiosła, oraz

kontrola nad zużytknwaniem kredytów przez
ludowy, domowy i rzemiosło;
3. spra wy burs rzemieślniczych j szkół
zawDdowych;"
14. sprawy
ucznió'w'
rzemieślniczych
z ewentualnem porozumieniem z Izbą Rzemieślniczą;
.
5. zwolnienie od obowiązku wykazanIa
uzdolnienia zawodowego. do prowadzenia

przemysł

rzemiosła;

upra an,cJ! w zakresie koncesJi, licencji oraz
wnIell na targi małe;
15. sprdawy '" obcokrajowców D pozwolenie
na prowa zenie przemysłu w Polsce.

6. sprawy podniesienia poziomu społecz
nego. ekonmnicznego i ~ult~ralnego rz~
mieślników', oraz pobudzenIa ICh do organIzDwania się w cechy i związki;
7. sprawy udzielania zaświ.adczeń. na
uzyskanie odroczeń służby WOjskowej dla
uczniów rzemieślniczych;
8. prowadzenie ewidencji cechów, korporacyj, związków i t. p.;
,.
9. zachęcanie do prov\Tadzenla ~r~ez cechy
i korporacje ,vykazó'\v wolnych mIeJSC pracy
W" zakładach zrzeszonych;
10. zatwierdzanie statutów głównych i
dodatkowych cechów i korporacY.j przemysłowych; .
,
11. zatwierdzanie
statutów wydziałów·
czelaaniczych ~
12. zatwierdzanie regulaIninów komisy.j
egzaminacy,Jnych;
. . .
..
' 13. rozstrzyganie w ostatnIeJ Inst~ncJI 00,vDłań od kar" norzadkowych starostw, Izby
Rzemieślniczej i cechów:
14. rozstrzyganie 'w ostat~iej instansti ~
wołań od '\vszelkiego rodzaJU orzeczen nwkarnych starostw 'w sprawach, związanych
z prówad.zeniem rzemim;ła:
.,
15. załahvianie próśb obcokraJowcow D
pozwolenie na pro,vadzenie ~zeini?sła;
16. interW'cncJa w spraw·w nlepra~n:g.o
oro'wadzenia rzemiosła i wymiaru rzemlclsnlkom Dodatków:
17. kontrola nad wykonaniem -przez starostwa ustawy przemysłoweJ w zakresie rzemiosła;
b R ' 'l
18. sprawy 'wyborów do Iz y
zemles niczej;
R
"}'
19. udział 'v obradach Izby , zemles nlczeT. cechów, korporacyj i t. p.;
'20. wydawanie onin li w sprawach~ należacych do zfłkresu działania instyuktora:
• 21. nrzedkładanie sprawozdan mIeSIęcznychMinisterstwu Przcmysł~ ! ~andlu na
podstawie w'łasnych spostrzezen Instruktora
oraz materiałów. otrzvD?:anych odwł~d.z~ Izby Rzemieślniczei~ cecho,v~ korporacYJ l t. p.

'VII. Rerefat spraw instruktora korporacyj

APROBATA SPRAW.

Państwa;

1~. dyspensy od obowią-zku wykazania
, umiejętności zawodowe.t do prowadzenia
przemysłu koncesjonowanego;
,
'(~ 13. udzielanie uprawnień, na targi wielkie
Jar~arki);

14. rozstr.zyt!anie

w

ostatniej

instanc.ti

°Id,Ins
;.v°tłań 'od..~r?;eczeń
władzy- p~zemysłowe,j
'

przemysłowych:

(znak PVII.)
1. Ewidencja ązia~a~ności korporacyj przemysłowych, cechow l Ich związków" oraz instytucyj powołanych przez nie do życia
w wykonaniu ich zadań;
.

1. Z zakresu działania Wydziału Pr~emy
słowego zastrzeŻDne są do aprobaty WOJewo ..
dy następujące kate!!,Dr,je spraw:
,

a) decyzje i wnioski w sprawach ogoJnych
potrzeb przemysłu, reprezento-wanych
na obszarze Województwa;

ł.ódzki Dziennik Wojewódzki.
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b) decyzje i wniO'ski w sprawach PO'mocy
kredytO'wej dla przemysłu i rzemiosła,
c) sprawy wystaw i PO'kazów przemysłO'
WO'-handlO'wych;
,
2. Wicewojewodzie jako zastępcy Woje ..
~wody przekazane są dO' O'statecznej aprO'baty
i samO'dzielnej decyzji. (§ 23 p. c. TymczasO'w'egO' Statutu OrganizacyjnegO') następujące
sprawy:
a) zatwierdzanie prO'jektów
zakładów
przenlysłO'wych w razie nieO'siągnięcia
przez Wydział PrzemysłO'wy porozumienia z właściwymi Władzami,
b) decyzje w sprawach kO'ncesyj przemysłowych O'raz sprawy ustalenia sieci targów wielkich (jarmarki);
3. Naczelnikowi Wydziału przekazane są
dO' O'statecznej aprO'baty ~', samO'dzielnej decyzji wszelkie sprawy, nie zastrzeżO'ne dO' aprO'baty W O'jewody i WicewO'je'\vO'dy.

ODDZIAŁ'

DROGOWY

obejmuje:
I.

II.
'III.

Sprawy administracyjnO'-drO'gO'we.
Sprawy utrzymania, budO'wy i przebudO'wy dróg i mO'stów państwo
wych.
Sprawy konstrukcji mO'stów i kO'nstrukcji i budowy większych mO'stów na drO'gach państwO'wych i
sam.O'rządowych.

IV.
V.
VI.
VII.

o.

Sprawy dróg samO'rządO'wych.
Sprawy samO'chO'dO'we.
Sprawy turystyki i regjO'nalizmu.
Sprawy
PaństwowegO'
Funduszu
I)rogowegO' i sprzedaży biletów.

ODDZIAŁ

OGóLNO -TECHNICZNY.
(znak RPO.)

IX. Dyrekcja Robót
Publicznych
(znak RP)
dzieli się na cztery O'ddziały:
Oddział
Oddział
Oddział
Oddział

ogólnO'-techniczny;
wO'dny;
architekt.-budowlany;
drO'gowy.
ODDZIAŁ

OGóLNY

O'bejmuje:
I.

Sprawy O'gólne Dyrekcji RO'bót Publicznych.
II. Spraw'y PO'miarO'we.
III. Sprawy elektryczne.
IV. Sprawy grO'bO'wnichva wojennegO'.
ODDZIAŁ

WODNY

obejmuje:
Sprawy regulacji rzek żeglownych
i spławnych.
II. Sprawy meljO'racyjne.
III. Sprawy administracyjnO' - wO'dne.
IV. Sprawy rÓżne.

I.

ODDZIAŁ

ARCHITEKTONICZNO. .
BUDOWLANY

obejmuje:
I.

Sprawy ogólnegO' nadzoru budowlanegO' i administracji budO'wlanej.
II. Spraw'y zarządu gmachami państwO'
wemi.
III. Sprawy budO'wy i remO'ntugmachów
państwO'wych.

IV. Sprawy ,regulacji i zabudO'wy miast
i.O'siedli.

I.

Referat ogólny:
(znak RPO1.)

1. Sprawy ogólnO'-techniczne dO'tyczące
kilku spraw;
.
2. sprawy techniczne nieprzydzielone innym referatO'm;
3. , zawiadywanie hibljoteką dzieł technicznych, spraw, instrumentów mierniczych
O'raz materjałów i inwentarza biurO'wegO';
4. ewidencja persO'nelu;
5. wniO'ski i O'pinje w sprawach O'rganizacyjnych dla M.R. P. i Wydz. OgólnegO';
6. sprawy Rady Wojewódzkiej i Zjazdów St~rO'stów;
7. zarządzenia z inspekcji DyrektO'ra RO'bót Publicznych;
8. SprawO'zdania' z działalności Dyrekcji;
. 9. wykO'nywanie zarządzeń ministerstw
i W ojewO'dy wspólnie dla wszystkich spraw
Dyrekcji;
10. kO'resPO'ndecja z Izbą KO'ntroli dotyczącakilku spraw;
11. zestawianie preliminarzy budżetOL
wych i prO'gl'am6w robót dla Dyrekcji O'~az
sprawy rachunkowe.
II.

Referat Pomiarowy:
(znak RPOII.)

1. KO'ntrO'la prac PO'miarO'wych, wykO'ny·
,vanych dla celów państwowych przez przedsiębiO'rstwa prywatne;
2; kontrola nad pomiarami miast i prawf(HO'wem wyznaczeniu linij regulacyjnych;
3. załO'żenie i. prO'wadzenie katastru majątku państwowegO' z pO'działem na kataster
dł'O'gowy, wO'dny i własnO'ści państw O'wej ;
4. uzgodnienie katastru majątku pań~
stwowegO' zkatastre,m skarbO'wym i hipoteką.
O'raz dalsza ewide:ą.cja tegO' kata~tru;

ł;6dzki
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5. ewidencja znaków trjangul. i l·eper.
niwelacyjnych;
6. uzgodnienie i utrzymanie w· ewidencji
. niwelacji o charakterze lokalnym;
7. opinjowanie zmiany granic, gmin i po",,~iatów;

8. sprawy wytyczenia granic państwa;
. 9. ewidepcja i utrzyluanie znaków granIcznych Państwa oraz przygotowanie wniosków i sprawozdań na perjodyczne kOluisje
graniczne i przedstawianie ich M. R. P.;
10. redakcja i wydawnictwo map lokalnych;
. 11. sprawy wynikłe z wykonywania ustawy o mierniczych przysięgłych i nadzór nad
'łvykonaniem zawodu mierniczego przysięg
ego;
12. ewidencja i archiwum map;
' 13. ewidencja planÓ"w· miast, wsi i folwark ow;
14. prowadzenie
rejestru mierniczych

2.- prowadzenie ewidencji mogił żołnie
rzy polskich poległych w wojnie światowej
na obczyźnie;
3. prowadzenie ewidencji mogił osób poległych w walkach o niepodległość Kraju;'
4. ekshumacja pojedyńczych i masowych
mogił wojennych rozrzuconych pO' polach,
lasach lub znajdujących się w miejscach nieodpowiednich oraz komasacja mniejszych
Clnentarzy wojennych;
5. remont Gmentarzy wbjennych i mogił
żołnierzy poległych w wojnie światowej i
polsko-rosyjskiej;
6. remont cmentarzy wojennych i mogił
osób poległych w walkach o niepodległość
Polski w latach 1809, 1831 i 1863;
7. sprawy budżetowe, rachunkowe, sprawozdania i różne dotyczące grobownictwa
·wojennego.

W.

przysięgłych;

Referat Elektryczny:
(znak RPOIII.)

owopowstającym;

~ przeprowadzanie

czynnoscI

związa

~yc z wydawaniem pozwoleń na budowę
I uruc~omienie zakładów elektrycznych oraz

z zatwIerdzeniem
przez NI. R. P.;

tras

linij elektrycznych

. 3. sprawowanie nadzoru

J.

Referat spraw regulacji rzek
i spławnych:
(znak RP WI.)

żeglownych

.

1. Sprawy regulacji rzek żeglowych,
spławnych i "\vszystkie związane z tern czyn-

.

ności

techniczne;
2. studja i pomiary dla regulacji rzek
żeglownych i spławnych;
3. opracowywanie programu robót regulacyjnych;
4. opracowywanie wniosków o kredytach, przekazywanie kredytów, sprawdzanie
zliczeń;

n .1.. Sprawy udzielania koncesyj zakładom

5. sprawy kupna (ew. przetargu na doi inwentarza dla regulacji;
6. opracowywanie sprawozdań, operatów
'\7ykonaw'czych, przeprowadzanie kontroli
robót, dokumentó,v, kolaudacje;
7. sprawy portów· i przystani;
8. różne .
stawę) materjał6wr

nad wykona-

~i:~ przdez uprawnionych warunków upraw-

n rzą owych; .
4 o ..
nych drl~Jowanie w sprawach elekt rycz5 . a Innych władz i urzędów·;
dów' elikfwy dotyczące wszystkich zakła,· t,r~cznych na terenie województwa;
6. s t a ystyk
.
.,
·woJewodztwa;
. a e l e k tryczna
'7 . za ł a t wlanie'
h
nych.
.
Innyc spraw elektrycz, IV.

WODNY.

(znak RPW.)

15: pr:owadzenie rejestru praktykantów
na nuerulczych przysięgłych;
16. Pomiary wykonane w zakresie własnYm Referatu;
,
11.. lustracja referatu przez M. R. P. oraz
roczhn,e sprawozdanie z czynności wykonanyc przez referat;
. 18. preliminarz budżeto·w·y Referatu PomIarowego;
19. inwentarz referatu;
20.. sprawy regjonu łódzkiego.

III.

ODDZIAŁ

Referat Grobo'Wnict
W.
h'
.wa
o Jennego:
( znaknJ>OIV.)

wo ~~. P~0'Yadzen~~ ewidencji P?le~łrcJ1 w
J Ie ~wlato",:eJ l polsko - rOSYJskIeJ l spO':'
rządz an1e planow cmentarzy i mogił;

II.

Referat spraw lueljoracyjnych:
(znak RPWII.)

1. Studja i pomiary dla projektów meljoracyj podstawowych, regulacji rzek niespławnych oraz do projektów oSUszań więk
szych kompleksów zabagnionych;
2. opracowywanie projektów: meljoracyjnych i kosztorysów w związku z operacjami
agrarnemi dla celów okręgowych urzędów
ziemskich;
3. opracowywanie projektów meljoracyj
i ich kosztorysów dla ciał samorządowych,
spółek wodnych lub celem założenia spółek
wodnych w związku z pożyczkami z państw.
funduszu meljoracyjnego;
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4. opinjowanie i zatwierdzanieprojektów meljoracyjnych, opracowywanych przez
firmy prywatne;
5. opracowywanie wniosków o kredytach, przekazY'V~anie kredytów, sprawdzanie
zliczeń;
rozkład udziałów przypamyśl ustawy o popieraniu publicznych przedsiębiorstw meljoracyjnych
na samorządy, spółki wodne i z'wiązki wa-

6. ustalanie i

dających

w

l:owe;
7. opraco,vywanie sprawozdań~ operat6w
'wykonaw'czych, przepro'wadzanie kontroli
robót, dokumentów, kolaudacJe;
8. prowadzenie ewidencji mel,joracyj.
9.

.III.

różne.

Referat

spraw administracy,jno wodnych:
(znak RPWIII.)

Referat spraw różnych:
(znak RPWIV.)

1. opinjowanie urządzeń wodnych (z wyregulacji rzek i meIj-.) ze stanowiska
technicznego ~
2. 'wojewódzka Rada Wodna, Komisje re\\t-izyjno - wodne;
.
3. utrzymanie szlaku ,,,,odnego na drogach wodnych i zarząd ruchu na nich. Inspekcja żeglugi i taboru, nadzór nadtowa, rzystwami żeglugowemi, rejestracja taboru,
żeglugi śródlądowe, opłaty za uzywanie dróg
wodnych;
4. sprawy organizacyjne Państwowego
Zarządu Wodnego w Koninie;
jątkiem

,5. instruowanie i informowanie organów
w sprawach techniczno-wodnych
(regulacja rzek), akcji przeciwpowodziowej
(wały ochronne), żeglugi i spławu ..Ochrona
przeciwlodowa i spra'wa powodzi;
6. sprawy wodociągów i kanalizacyj;
7. nadzór nad przegrodami dolin;
8. ewidencja, urządzeń wodnych z wyjąt
kiem regulacyj i meljoracyj;
9. sprawy personalne.

podległych

B.

ODDZIAł.

ARCHIT. BUDOWLANY.
(znak RPB.)
O'

L Referat ogólnego nadzoru budowlanego
i administracji budowlanej:
(znak RPB1.)

O'

1. opinjowanie w sprawie spółek wodnych, i udział w dochodzeniach;
2. opinjowanie w sprawie zakładów wodnych i innych budowli i udział w dochodzeniach;
3. sprawy graniczne na wodach granicznych;
4. grzyvlny i odszkodowania i spra,vy
odszkodowań przy zaliczaniu wody prywatnej do kategorji wód publicznych;.
5. kontrola znaków wodnych przy zakła
dach piętrzących wodę;
6. kontrola ksiąg wodnych;
7. sprawy, wydobywania materjałów z .
wód publicznych;
8. sprawy wykupu gruntów ·dlacelów regulacji;
9. sprawy ustalenia linji brzegu;
. 10. Zarząd państw'owy nad gruntami nadbrzeżnemi i uzyskanemi przy regulacji;
11. różne.
.

IV.

Nr.' 1

w

1. Sprawy dotyczące inspekcji fachowej
dziąle l?udowlanym (lustracje).
~. zatwierdzanie projektów budowlanych

panstwowych, komunalnych, prywatnych i
ich opinjowanie;
3. nadzór nad czynnościami architektów
prywatnych (uprawnienia budowlane) i rzeczoznawców;
,
4. sprawy zwiAzane z konserwacją zabytków sztuki i kultury;
5. opinje techniczne .,'" sprawach budowlanych;
6. ewidencja i wykazy cen robocizny, i
materjałów budowlanych;
7. odwołania od orzeczeń budowlanych
starostw, wydziałów .powiatowych oraz magistratów miast wydzielonych;
8. sprawozdania z działalności architektó~ po~iatow~ch i spra,vy personalne, oraz
e~ldencJa robot pry,vatnych funkcjonarjuszow M. R. P.;
9. opracowanie proj'ektów preliminarza
budowlanego;
10. ewidencja kredytów;
11. sprawozdania okresowe;
12. sprawy kontroli dokonywanej przez
O.J. K. P.;
13. nadzó~ nad czynnościami Komitetów
rozbudowy przy samorządach;
14. nadzór nad robotami wykonanemi z
pożyczek państwowych na inwestycje samorządowe;

czynnoscl związane z normalizacją
budowlanych;
.
16. nadzór nad podróżami architektów
powiatowych;
17. zaświadczanie oszacowań ~ieruchomo
ści instytucyj użytecznośCi publicznej i prywatnych dla celów państwowych;
18. sprawy długów hipotecznych 'zaciąg
niętych od Skarbu Państwa przez osoby prywatne;
"
,
15.

materjałów

Łódzki
- .-_._. ,.:-- .....

Nr. 1

,

Dziennik Wojewódzki.
:
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. '~;9., '. sprawy kanalizacji
wodociągó~'
nueJsklCh;
20.' Zatwierdzenie, projektów i kontrola
budowy szkół powszechnych;,
,
2.1. spraw'y zw'iązane z odbudową.

II. Referat' zarządu gUlachami państwowemi:
(znak RPBII.)
L Ewidencja 'j administracja nieruchomo-

","

-.

.

Poz.
l
.

3. op.inj?:w~n~e i~ahvi~rdzeni~ planów zabudo,vy ÓSIedh i miast nIewydzIelonych';
4. inspekcja techniczno-policyjna nad realizacją projektÓ'w zabudow'ania i planó'w' regulacy jnych;
5. sprawy przydziału terenów państwo
wych pod r.ozbudo,vę miast.

D.

ODDZIAŁ

,
Inwentaryzacja. nieruchomości państwowych;<,.
"
,
, 3. opracowy'wanie planów nieruchomości
państwowych;,
, . 4.ewidenc.fa lokali przez Pa.ństwo dzierzawionych i' zasekwestrowanych;
5. sprawy związane z wykonaniem Konk?rdatu ze Stolicą Apostolską i ewidencja
n~e,ruchomoś.cipo~duchownych ;
6. e~idenc.jani'eru.chomośei po-cerkiewnych;
",""
7. lustracja nieruchomości państwo'W"ych;
8. ewide~cja" niel.'uchomości po b. Radach
()pieki Społecznej; , "
' ,,",
. . 9. ewidencja 'mieszkań., służbowych;
iO.oszacowanie nieruchomoś~i zakwalitik?wanych do sprzedaży lub kupna przez
Panstwo;
,11. ewidencJa czynszów z nieruchomości
p anstw owy ch ; ,
'.,12. ewidencja czynszów dzierżawnych z
nleruchomościdzierża'wionych przez Pań
stwo;
, 13 .. ,eksmisje lokatorów z gmachów państw0'Wych;
.
14. przydziały lokali w gmachach pań
stwowych i przez Państwo dzierżawionych;
" 15. sprawozdania okresowe i statystyka.
,c

DROGOWY.

(znak RPD)

ści państwowych;

2.

41

...

.."

I. Referat administracyjno-drogowy:
(znak RPDL)
H. Referat utrzymania, budowy i przebudowy 'dróg i mostów państwowych:
(znak RPDIL)

III. Referat konstrukcji mostów i konstruk ..
cji i budowy większych mQstów na drogach
państwowych i samorządowych:
(znak RPDIII.)
IV. Referat dróg samorządowych:
(znak RPDIV.)

V. Referat samochodowy:
(znak RPfJV.)
VI. Referat Turystyki i Regjonalizmu:
(znak RPD VI.)
Państwowego Funduszu Drolf)wego i sprzedaży biletów:
(znak RPDVII.)

VII. Referat

,III. 'Referat budowy i remontu gmachów
państwowych:

APROBATA SPRAW!'

(znak RPBIII.)

Z zakresu działania Dyrekcji Robót PU
blicznych zastrzeżone są do aprobaty Woje..
wody następujące sprawy:
1. Ustalanie ogólnego programu robót
drogowych, budowlanych i wodnych w ramach budżetu, oraz kolejności robót ważniejszych;
,
2. przydział lokali i mieszkań -w' domach
państwowych;
,
,3. wnioski w sprawach kupna lub sprzedaży przez Państwo nieruchomości;
4. wnioski w s:Qrawach związanych z wykonaniem Konkordatu.
Dyrektorowi robót publicznych przekazane są poza sprawami zastrzeżonemi W ojewodzie ,do saJllodzielnej i ostatecznej aprohaty;
L ,Korespondencja z Władzami Central. .
nemi\; "
2. korespondencja z IzJ:>ą Kontroli;
6

1. Nadzór i ewidencja robót budowlanych
państwowych; ,
. ,
2. insp'ekcja robót publicznych w gma-

w ,glllachach

h
Caca
'państwowych;

'}. statystyka kosztów budowy gmachów
panstwowy(!h;
, 4. _sp ta wozdania okresowe;
5. rozpatrywanie ofert na roboty i do~t~wy.
:
'

l V. 'Refer~t regulacji i zabudowy miast
"

i bSiedli:
(zn~ 'RPBI,V.)

'. ,i... Opinjowanie

fillas~' Wydzielonych;

~lanów

zabudowania

.. ~,; '.'~'" "nadzór nad czynnościami Biura plan II
~gJona'lnegom. ł.Jodzi - i 'sąsiednich osieali',
,

,

,

3.. ważniejsza koresp,ondencja z władzami
,
"
, 4. odwołania od zarządzeń władz podleg~
łych z wyjątkiem odwołań od wymiaru Pań
stwo':\Tego Funduszu Drogowego;
5. sprawy dysponowania personelem dro~
gowym;
6. sprawy zatwierdzenia 'w-szelkich projektów technicznych, drogowych, wodnych,
budowlanych i zabudowy osiedli;
,
7. sprawy preliminarzy budżetowych i
programó'\\T robót;,
'
8. sprawy
zezw'oleńna użytkowanie
wszelkich gruntów i urządzeń pańshvo"r 'Ich.
Kierownikom oddziałów przekazane są do
samodzielnej i ostą.tecznej aprobaty w zakresie ich działania wszystkie sprawy niezastrzeżone WoJewodzie i Dyrektorowi Robót

ODDZIAł.l POśREDNICTW A PRACY
I UBEZPIECZEŃ SPOł..ECZNYCH

róvvnorzędnemi;'

obejmuje:
Sprawy pośrednictwa pracy i walki
ze skutkami bezrobocia.
II. Sprawy ~migracji zaróbkowej.
III. Sprawy uhezpieczeń od wypadków.
IV. SRrawy ubezpieczeń pracowników
, umysłowych.

I.

,ODDZIAŁ

INWALIDóW WOJENNYCH

obejmuje:

l. Sprawy świadczeń ustawowych.
II. Sprawy opieki nad inwalidami

WO~

jennymi.

Publi(';~nych.

Kierownikowi referatu spraw budże
towo '. rachunkowych Dyrekcji Robót Publicznych powierza się ostateczną aprobatę
~-szystkich spra,v po'\\~tarzających się i załatwianych stale w ten sam sposób w związ
ku z rachunko,vością Dyrekcji Robót Publicznych.
,
Sprawdzanie i kontrasygnowanie asygnacyj.
,
Kierownik referatu budżetowo - rachun.,.
kowego Dyrekcji Robót Publicznych 11 trzyInuJe stały kontakt z ,Dyrektorem Robót Publicznych i poszczególnymi kierownikalni
oddziałów Dyrekcji n. P. odnośnie spraw rachunkowvch resortu ~1in. Robót Publ. oraz
kredytów' budowlanych innych ~1inistershv.

ODDZIAł.:.

INSPEKCJI SPRAW SPO.
ŁECZNYCH:

(znak, POA.)
. 1. Przepisy i zarządzenia ogólne;
2. planowa inspekcja państwowych,

,
sa-

morządowych i prywatnych urzędów i biur
pośrednictwa pracy, instytucyj i zakładów
opieki społecznej;
3. wnioski i zarządzenia polustracyjne; ,
4. plan działalności Wydziału;

5. propaganda zagadnień opieki społeez,:,
nej i koordynacja pracy w zakładach opieki
społecznej;

6. organizacja i budżet Wydziału;
.
7. kredyty z budżetu Min. Pracy i Opieki
Społecznej;

x.

Wydział

Pracy i Opieki

, Społecznej
(znak PO.)
dzieli

się

na 4

łecznych.

Spraw Inwalidów WoJennyc~.
ODDZIAł.;

p~

8. sprawy' personalne Wydziału, P. U.
P. i referatów inwalidzkich;
9. sprawozdania statystyczne i opisowe

Wydziału;
,10. różne.

oddziały:

Inspekcji Spraw Społecznych.
Opieki Społecznej.
Pośrednictwa Pracy i Uhezpieczeń Spo-

INSPEKCJI SPRAW SPOŁECZNYCH

obejmuje sprawy inspekcyjne i ogólne całe
go wydziału"
ODDZIAŁ

OPIEKI

SPOŁECZNEJ

obejmuje:
L

A.

Sprawy ogólne,j org'anizacji i nadzoru
w dziedzinie opieki społecznej.
II. Sprawy opieki
nad dzieckiem
matką· .
III. Spraw-y opiekińad dorosłymi.

B.

ODDZIAł..

OPIEKI

SPOŁECZNEJ

(znak POB.)
l .. Referat spraw ogólnej organizacji i nad'"
zoru 'w dziedzinie opieki społecznej:
(~nak POBI) ,
1. Przepisy i .zarządzenia ogólne;
2. lustrac{."e zakładów . opiekuńczych 'i zarządzenia po ustracyjne;
3. organizacja opieki społecznej za pośrednichvem związków komunalnych, stowarzyszeń iosóh prywatnych;
,
4. nadzór nad wykonywaniem przez 58:Illorządy obowiązków ustawowych w zakre·
sie opieki społecznej' i opinjowanie budżetów
w Dz. IX;
orzecznictwo w sprawacĄ kosztów
opieki iś'wiadczeńz tytułri opieki spQłecznej;
. ,6. opiekunowie społeczni i komisje opieki
społecznej (nadzór i statystyka).

. 5:

_N_,r~·._l____~_._____Ł_ó_d_z_~_·_P_z~k_=_'_l_·k_W_o~-j~~~~_~ ___________ ~~

7. szkolenie opiekunów społecznych;
8. związkimiędzykomunalne dla .spraw
opieki społecznej;
,
9. nadzór i kontrola nad dział,alnością zakładów" i sto-\varzyszeń o charakterze opieki

społecznej;

. 10. koordynacja działalnośoi zakładów,
lnstytucyj i stowarzY$zeń o charakterze opieki społecznej;
11. rejestr i legalizacja stowarzyszeń
związków o charakterze opieki społecznej;
12. k,vesty publiczne i zbiórki;
13. sprawy darowizn i zapisó'w" na cele
opieki społecznej;
14. rejestr zakładów opiekuńczych;
15. zatwierdzenie regulaminów wewnętrz
nych w Zc'lkładach opiekuńczych;
16. sprawy k,valifikacyi kierowników zak~adów .opiekuńczych i' szkolenie pracowniko w służby społecznej;
17. objekty na cele opieki społecznej;
18. sprawozdania ogólne statystyczne z
zakresu opieki społecznej;
19. różne.

II.

Referat spraw'opieki nad macierzyń ..
stw~m" d~iećmi i młodzieżą:
(znak POBII.)
1. Stacje opieki nad matką i dzie(~kicln;
2. żłobki dzienne;
3. dziecińce dzienne;
4. bursy dla młodzieży;
5. ś'wietlice dla młq.dzieży;

6.

żłobki:

7. schron'iska: i zakłady opieki 'Wycho-

wawczej;

,,-ą~. zakłady

specjalnej, (jaglicze,
grąŹhhc~e, niedoroz~iniętych, kalekich, trudnyc" do prowadzenla)';
,
k 9.z~pob!eg·awcza, opieka pigjeniczno:l~
łl:r~ka l oPłeka nad macierzynstwem, dZlecmI l młodzieżą:
.
,10. zas~dy i metody wychowawcze;
, ;t1. umIeszczanie dzieci w zakładach opiek unczych;
.
, . 12. repatriacja oraz poszukiwanie dzieci
l Ich rodzin;
. 11: sprawy ewidencJi dzieci z repatrjacji
1 o nl~U8t~Ionejprzynależności;
.
14. dozywianie dzieci;
cja 1~\kolonje letnie dladzieci: a) 'organiza- .
Jnadzór,c) spra'wozdania;.
." .
tu M:&pedyty
z
dz.
VIII.
par.
13
1 22 budzeIn
~acy i Opieki Społecznej;
1'7. . .1""
. Ozne.
.
opieki
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III. Referat spraw opIeki nad dorosłymi:
'(znak POBIlI.)

,

1. Zakłady opieki dla nie zdolnych do
pracy;
'.
"
2. zakłady op~ek! dlaulnysłowo-chorych;
3. za.k!ady opIekł dla ociemniałych;
4. mIsJe dworcowe;

5. schroniska dla kobiet podróżujących;
6. dOJU y Magdaleńskie;
Z. domy noclegowe i dla \vyeksmitowanych;
8. dOIn y ludowe;
9. dOlny pracy dobro\volnej i przymusowej;
10. opieka nad 8tar~anli, kalekami,. upośledzonynli umysłowo i nie zdolnymI do
pracy;
11. opieka nad in'walidami cywilnymi i
ich rodzinami;
12. opieka nad inwalidami pracy;
13. sprawy opieki nad weteranami powstań narodO'wych;
14. repatrjacja dorosłych i opieka nad
uchodźcami;
,
15. opieka nad osobami o .nie~stalonej
przynależności państwowej i gmInneJ;
16. opieka nad azylantami;
17. opieka nad ofiarami walk politycznych (nad h. więźniami politycznymi)';
18. opieka nad poszkodowanymi ,przez
wypadki żywiołowe i żywienie j ludności;
19. sprawy opieki nad h. więzniamI i ich
rodzinami;
,
20. sprawy samopomocy społecznej i walki z alkoholizmem;
21. sprawy pomocy dla najbardziej pohzebujących;

22. kredyty z dz. VIII. par. 14.; 15, 18, 19,
20, 21 i 22 budżetu Min. Pracy i Opieki Spo-

łecznej;

23.

różne.

C. ODDZIAŁ POśREDNICTW A PRACY
i UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.
(znak PO C)

I. Referat spraw i pośrednictwa pracy i wal ..
ki ze skutkami bezrobocia:
(znak POCI.)
1. Przepisy i zarządzenia ogólne;
2. podaż i popyt na pracę, clearing pracy;
3. państwowe pośrednictwo pracy: organizacja, lldlninisŁracJa i nadzór;
4.
Państw(fwe
Urzędy
Pośredllici"wa
Pracy;
5. społeczne pośrednictwo pracy, społecz
ne biura pośrednictwa pracy" organizacja,
administracja i nadzór;
,
6. zarobko\ve pośrednie;two pracy, zarobko,ve biura pośrednictwa pracy, organizacja,
administracja i nadzór, walka z nielegalnymi
pośrednikanli pracy;
7. ochrona rynku pracy;
8. zatrudnianie inwalidów wojennych;
9. poradnictwo przy\vyborze zawodu;
10. komisje rozjelncze i umowy zbiorowe;

11. akcja pomocy ustawowej dla be~r(j;"
botnych przez Zarz. Obwod. Fund. Bezrobocia: i instyt. zastępcze Fund. Bezrob. i Obwodowe Komisje Odwoławcze;
12. subwencje i pożyczki na zatrudnienie
bezrobotnych oraz współdziałanie w spraw,!lch zatrudnienia bezrobotnych;
13. akcja pomocy doraźnej dla bezrobotnych;
.
..:
14. kredyty z dz. VIII. par. 22 budżetu
Min. Pracy i Opieki Społecznej;
15. kredyty z dz. III. budżetu 'Min. Pra ..
ey i Opieki Społecznej;
16. sprawozdania statystyczne i' opisowe
ze stanu rynku pracy;
,
17. różne ..

II. Referat spraw emigracyjnych:
(znak POCII.)
1. Przepisy i zarządzenia. ogólne;
2. migracja - sprawy ogólne,". wnioski,
lustracje i zarządzenia oraz walka z nielegal-

nym werbunkiem;
3. " emigracja sezonowa, plan
kontyngenty;
4. 'emigracja kontynentalna, plan i kontyngenty;
5. emigracja zamorska;
6. kredyfy z dz. VI. budżetu' Min. Pracy
i Opieki Społecznej;
7. ,sprawozdania statystyczne opisowe 'z
przebiegu emigracji;
.'
8.

różne.

ubezpieczeń od wypad..
ków:
(znak POCIlI.)
1. Przepisy i zarządzenia" ogólne ~
2. orzeczniciwow' sprawach ubezpieczeń
od wypadków;

nI. Referat spraw

3.

różne.

,IV. Referat spraw ubezpieczeń praco~ni ..
ków umysłowych:
(znak POeIV.)
1. Przepisy i zarządzenia ogólne;
2. orzecznictwo w sprawach ubezpieczeń
pracowników' umysłowych;
3. różne.

D. ODDZIAŁ INWALIDóW WOJENNYCH
. (znak POD)·

L Referat

świadczeń ~stawowyc.h:

(znak PODI.)
1. Przepisy i zarządzenia ogólne,~
2. referaty inwalidzkie~ nadzór, organizacja i administracja;
"

3. 'komisję wojskowo-lekarskie;
4. inwalidzka Komisja Odwoławcza;
5. kapitalizacja ,rent inwalidzkich;

6. komis,ja do spraw kapitalizacji rent in~
vvalidzkich;
.
7. reedukac,ja i szkolenie inwalidów wojennych;
8. leczenie i doleczanie; ,
9. p.rotezowanie i naprawa protez in'Y'aJidów wojennych;
.
10. badania re,vizyjne, i przedrewizy,jne
inwalidów wojennych;
,
11. kredyty z dz. VIII. par. 16. budżetu
Ministerstwa' Pracy i Opieki Społecznej;
12. kredyty z dz. VII. budżetu Min. Pra ..
ey i 'Opieki Społecznej;
.
13. sprawy sprawozdań statystycznych
opisowych;,"'"
14. różne.

II. Referat spraw opieki nad inwalidami
wojennymi:
(znak PODII.)
1. Przepisy i zarządzenia ogólne;
2. z~ginieni ;
3. zrzeszenia i z,viązki inwalidów wojen-

nych;

'

.
4. domy, internaty i schroniska inwalidów wojennych:
5. opieka nad inwalidami wojennymL
umysłowo-chorYlnj, gruźlikami i ubogimi;
6. opieka nad inwalidami wojennymi
ociemniałymi;

'l. postępowanie rewizy,jne i leczenie' az)'"
lantów, ukraińców inwalidów woJennych; ,
8. kredyty z dz. VIII. par~ 17 budżetu
Min. Pracy i Opieki Społecznej;
9. sprawozdania statystyczne
opiso,ve;
10. różne;
",

APROBATA SPRAW:
'1. Z zakresu działania Wydziału Praey
i Opieki Społecznej zastrzeżone są do aprobaty Wojewody sprawy:
a)' planu działalności Wydziału;
h) subwencyj ',na zatrudnienie bezrobot. nych;
.
c) doraźnej pomocy dla bezrobotny~h;
d) związku
międzykomunalnego 'dla
spraw opieki społecznej;
.:
e) dożywianie dzieci;
f) pomocy poszkodo,vanym przez wypadki żywiołowe;
,
.g), ,vniosków' i odwołań do Trybunału Ad'. IIlinistracyjnego; ,
h)sp~awozdań z rocznej':'działalności
dZlału.

,

' ....

Wy-

, 2:

Wicewojewodzie ,jako' zastę~cy WojewodyprzekEtzane są do ostateczne] aprobaty
następujące sprawy:
a) legalizacja statutów Stowarzyszeń o
,
, "celach'opieki społeczn~j;,
b) za.wierdzenie regulamlnow zakladoW'
"
opiekuńczych;.
' ,,
'
,
'c) "sp!awy.ryg<:,rów w stosunku do z~kła
. dow opIekunczych ..
3. Naczelnikowi Wydziału przekazane są
do samodzielnej decyzji i ostatecznej aprobatYwszelkie s:Rrawy., nie,zastrzeżone do aprobąty WQje~oay i WicewQjewody~

'2.

ZARZĄDZENIE
WOJEWODY ŁóDZKIEGO
. z dnia 24 grudnia 1931."r..
.
o przeniesieniu terminu . założenia rejestru
nueszkańców na: dzień 3.0 czerwca ,1932 roku.

.~Rpodstawie § l"l!stęp 2 Rozporządzenia

MI~Istra Spraw ·Wewn,ętrznych z dnia 12-go
II!RJa 1931 r. o' ewiden.cji rucĄy.Jud:n,.ości,(D.z.
TJ. R. P. Nr. 4'7, poż~ 409}zarządzam~' co na~

stępuje:

'§

1.

'v

Przewidziany
§ 1 ustęp 1 Rozporządze
nia Mi.nistra Spraw Wew'nętrznych z dnia
12 maja 1931 r. o ewidencji ruchu ludności
(D~. U. R. P. NI'. 47, poz. 409) termin 31 grud~la 1931 r. do założenia rejestru mieszkań
cow, przenosi się na dzień 30 czerwca 1932 r.
w ' .~astępujących gminach miejskich i wiejsk Ich 'Vojewództwa Ł6dżkiego, a mianowi~
de:
1. w mieście 'Łodzi;
2. ' . •
w powIecie brzezińskim:,
,
·w Il1ieście 'tóinaszowie-Mazowieckim;
3. .w P~wiecie kaliskiin:
. a) w mieście Stawiszvn:
b) w gminach wiejskich: Blaszki, Brn. dzew, 'Cekó,v, Chocz, Godziesze, . KOście
lec',Koźlninek, ~Iarchwacz, Opatówek,
9Zstbr~w-Kaliski, Staw, Strzałków' ~ Tyniec
}" lersk;
4. ,. w powie('ie kolskinl:.

h))' w

'

~h:stach: I?ąbi~, Kło~a\~r:a iKoi~;

. ł w gm.
,ci ZIS a
('hlnach '''''''leJsklC~h: Brudzew.
. . Buh'
ehnno , Czołowo" Drzewce, 1z" l~a, arsk~ew,Kłodawa, Kościelec, Koź:
IUln, ,rzy osy, Luhoivń iSompolno;,
5. w' powiecie laskim:-,'
.
a)V\r mia~tach: .. Łask i Pabjanice;
, ,h) ~ gI~llnach 'yiejskich: Bahicz, Buc~ek, ChO~CI~\T, ~ąbr(nva .~ ,Rusiecka, Dlu,. to~, Dobron, Gorka -, Pabjanicka, Luto, Inlersk, Łask, Pruszkow, SzczercÓ'w'Wi. ; dawa;Widz~w, ,Wo~iier~dy•. Wola ·,Vęży.kQ·wa, Wygrełzow, Zapohce i Zelów';- '. .

kK""

6. w powiecie łęczyckim:
a} w miastach: Łęczyca i Ozorków:?
h) w gminach, wiejskic~: ,·Cho~is~ew,
Dalik6w, Gostkow, Grabow; Lesmlerz,
Mazew. ,Piaskowice, Piątek, Poddębice,
Rogóźn:o, Sobótka, Tkaczew, Topola, Tum
i Witonia;
-:. w powiecie radomszczańskim:

a) w mieście Radomsko;
8. w powiecie słupeckim:
a) w miastach: KIec'zew, PyzdrytSłllpca i Zagórów;
....
o' •
,
b) w gminach
WIeJskIch:
Clązen,
Dłusk, Kazimierz - Biskupi, Kleczew, Lą
dek,' Młódojewo, Oleśnica, Ostrowi,te:
Skulskawieś, Szymanowice, Trąbczyn I
WilczQgóra;
9.' w powiecie wieluńskim:

a} w

mieście

Praszka;

h) w gminach wiejskich: Bolesławiec,

Chotynin, Czastary, Działoszyn,Dzietrz
kowice, Galewice, Kiełczygłów, Konopnica, Kurów, Kuźnica Grabowska, Lututó-w.
. Mierzyce,Mokrsko, .N aramice, Praszka,
Radosze'\Tice, Rudniki, Skomlin 1 Skrzynki, Skrzynno~ Sokolniki' i Starzenice.
§ 2.

niniejsze,. w~hodzi "! ż~cie
DZienniku
'" ojewódzkim.
'
Wojewoda:
, (-) W ł. J a s z c z '0 l t.
Zarządzenie

z dniem ogłoszenia w Łodzklm

3.
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŁóDZKIEGO
z dnia 21 grudnia 1931 r.
o czasach ochronnych na zwierzynę , łowną~
obowiązujących w 1932 roku.
Na zasadzie art., 52 ,Rozporządzenia Prezyclenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia
1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 110, poz. 934) "o prawiełowieckiem" ogłaszam niniejszem wyku,z
z czasów" ochronnyćh, ohowiązu~ących . 'v.
1932 roku na terenie RzeczypospolItej z wyjątkiem Woje-wód~twa śląskie~o, '\V k~órych

nie wolno polowac na
łowne:

następujące zWIerzęta

.
1) Łosie -- byki -od 1 styczni ':l do 31-go
grudnia.
2) Jelenie'~ 'byki" daniele -.:.. rogacze -:od 1 stycznia do 15 września i od 1 listopada
do 31. grudnia. '
3)' Sarny, kozły ~ od 1 stycznia do 15 maja i od 1. listopada do 31 grlldnia.
.
..
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4) Zające-szaraki
października.

5) Zające-bielaki
października.

od 15-go stycznia do'
-

od 15 lutego' do :; t-go

6) Niedzwiedzie - od 15 stycznia do 15-go
grudnia.
e) Rysie - od 15-go stycznia do 15-go
g"rudnia.
8) Borsuki - od 1 stycznia do 31 paź
dziernika i od 1 do 31 grudnia.
9) Wiewiórki - od i-go stycznia do31-go
grudnia.
'
, 10) Głuszce-koguty - od i stycznia do 15
marca i od 15 maja do 31 grudnia.
11) Cietrżewie-koguty - od 1 czer"wca do
15 sierpnia.
12) Cietrzewie-kury w wojew. : Wileń
skiem, Białostockiem, No"\vogródzkiem, Poleskiem~ Wołyńskiem - od 1 lutego do 15-go
sierpnia i od 15 września do 31 grudnia.
13) Jarząbki pardwy -- od 1 lutego do
15 sierpnia.
..14} Bażanty-koguty -- od 1 lutego do 31

n ychbędzie karane zgodnie z postanowieniami art. te' ust. :; Rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 192e roku
,,0 prawie łowieckiem" (Dz. U. R. P. Nr. 110,
poz. 934) grzywn. ą do pięciuset złotych, oraz
aresztCln do 6-ciu tygodni ~ ponadto stos0'w'nie do postano'wienia art. 83 cyt. Rozporzą
,dzenia, obok wspomnianej kary, będzie orzeczona konfiskata broni, zapomocą której dokonano przekroczenia.
Wojewoda:

,(-) W l.

DZIAŁ

J a s z c z o ł t.

NIEURZEOOWY.
...
,

KO~lUNIKAT

Urzędu

Wojewódzkiego Łódzkiego Dyrekcji
'Robót Publicznych
z dnia e[I.-32 r. Nr. RPO. III-1f2
nadanielłprawJlienia
zakład elektryczny.

o dochodzeniach na
rządowego

,

na

października.

DRIAD VlBJEWODZKI KIELECKI

15} Kuropatwy w' wojew. : Wileńskiem~
Białostockiem,. No"\vogródzkiem,
Poleskicm,
W ołyńskiem, Krako"wskiem, Lwowskiem,. Stanisławowskiem, Tarnopolskienl :- od 1 stycznia do 31 sierpnia i od 1 listopada do 31-go
grudnia.
,
16) Kuropatwy w wojew. pozostałych -,od 1 stycznia do 31 sierpnia i od 1 do 31-go
grudnia.
'
1e) Przepiórki - od przylotu do 31-go
sierpnia.
18) Słonki - od 15-go maja do 15-go
sierpnia.
19) Bataljony - od 1-go czerwca do 10-go
lipc~
.
20) Dzikie kaczory - od 1 czerwca do 15
lipca.
21) .Dzikie .kaczki (samice" i młode) oraz
inne ptactwo w·odne i błotne - od 1 marca
do 15 lipca.
22) Dropie, dropie-kalnionki(strepety) -"-od l' stycznia do 31 grudnia.
23) Dzikie gołębie~ drozdy, kwiczoły, paszkoty - od 1 lutego do 15 sierpnia.
24) Dzikie łahędzie, dzikie gęsi ~- od 15-go
nlaja do 31 lipca.
25) Dzikie indyki-sathce - od 15. maja df>
15 października.
,.
26) Dzikie indyki-samice - od ,1 stycznia
do 15 października.

(Dyrekcja Robót Public'ZDych)
Kielce. dnia 5 stycznia 1931 roku
Nr R. P. O. VI-709/31.

Zgodnie z postanowieniem § 11 rozporzą
dzenia Ministra· Robót Publicz~ychz dIlia, 20
maja 1923 r. (Dz. Ust. R. P. Nr. 60, poz. 441)
Urząd Wojewódzki podaje do publicznej
wiadomości, że na skutek wniesionego do
Ministerstwa RoMt Publicznych podania Sp.
Akc. "Societe d'Entreprises Electriques en
Pologne", z dnia 16 listopada 1931 r. oraz rozporządzenia tegoż-Ministerstwa z dn. 22 grudnia 1931 r. Nr. XVII-4415/31 odbędzie się "\v
dn. 12 lutego 1932r. o godz. 10 rano w lokalu
Starostwa Powiatowego w Częstochowie dochodzenie Komisyjne w sprawie' nadania
wspomnianej Spółce uprawnienia rząd~wego
na przetwarzanie, przesyłanie i rozdzielanie
energ,ji elektryczneJ w celu zawodowego jej
zh-y:tu na obszarze obejmującym:

. 27). Ptaki ~ruko~ate i drapieżne z wyJąt
kIem Jastrzęhl-ggłęblarzy, krogulców; wron i
srok - od 1 lutego do 15 sierpnia.

Pi(}trkowa.

Polo'wanie na z"\vierzynę, powyżej wymie\\r yszcz'eg61niony ch czasach . ochr~-

nioną,w

W sprawie docllOdzenia na nadaafe upr,.wcienia rządowegolla zakład elektryczny Spół
ce Ak.cyjnej ,.Sociełe d'ElltrepriseI E'ectriąu;.-s
en Polo~'ne",

OBWIESZCZENIE.

A. WOJEWóDZTWO KIELECKIE:
powiat częstochowski "z wyjątkiem ohszarów, .objętych uprawnieniami . rządowemi
Nr. Nr. 3--6 i 8.

powiat

włoszczowski.

B~

WOJEWÓDZTWO ŁóDZKIE:
powiat piotrkowski z wyjątkiem miasta
.

.

, powiat radomszczański z wyjątkiem' ob-

szarów,
Nr. 8.

objętych

uprawnieu.iem

rządoweul

. powiat brzeziński gmina Łaz.lsko,· oraz
Tomaszów po wygaśnięciu upra"Tnienla·Nr.52.

~lasto

C. WOJEWóDZTWO WARSZAWSKIE:
powiat rawski, gmina Lubochnia.
. Czas trwania uprawnienia projektowany
J!estna lat 4Q~
Zakład elektryczny wykonany będzie na
prąą zInienny trójfazowy., Sieć wysokiego
napIęcia hędzie wykonana jako napowietrzndza; częściowo jakokablow:a,,- .zaś sieć roz.lelcza niskiego. napięcia, wyłącznie jako
napowieh·zna.
'.
.'
.I>I&uprojektowaneg,o obszaru zasilania~
OPI~ tecliniczny zakładu. elektrycznego oraz
pr0a,ekt uprawnienia rządowego, są wyłożo

W.
o publicznego_prźejrze,n,ia
Urzędzie
'ub°J~wódzkim
Kielc~ch (Dyrekcja' Robót
w

P

w

IIcznych.- referat elektryczny, pokój
NI.'. 10) do dn. 10 lutego 1932 roku włącznie
w godzinach 11-13.
Wszelkie zarzuty, żądania i zastrzeżenia
w sprawie udzielenia' uprawnienia rządowe
g? na przetwarzanie, przesyłanie: i rozdzielanIe· energji elektrycznej ,należy wnosi c do
({rzędu Wojewódzkiego.w Kielcach do dnia
10 luteg? 1932 ro~u, a najpóźniej pisemnie
luh ustnIe w trakcIe samego dochodzenia do
rąk przewodniczącego Komisji.
Zarzuty, żądania i zastrzeżenia, wniesione po upływie oznaczonego terminu nie hędą
rozpatrywane.
. Przewidziane ~ 10, cytowanego na wstę~
ple ,rozporządzenia Ministra Robót PubliczNYCh z dnia 20 maja 1923 r. (Dz. Ust. R. P.
~zr. 60, poz., 441), ogłoszenie zostało umie, onitorze' Polskim" z dn. 7 grudhl~oi~3r 1,M
rok u Nr. bieżący 282.
Za Wojewodę:
(-...) K~ug
"
Dyrektor. Robót Publicznych.

o

OGŁOSZENIE.
Wydziału

Powiatowego w Łęczycy owystawieniu uch'walońego planu zabudowania
m. Sok~lniki cz. II do powszechnego
przeglądu.

Na p()dsta wie art. 30 rozporządzenia Pre~
zydenia Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego
1928 roku o zabudowaniu miast i osiedli (Dz.
U. R. P. Nr. 23, poz. 202) Wydział Powiatowy
Sejmiku Łęczyckiego podaje do publicznej
wiadomości, że sporządzony wmyśl ogłosze

nia. z dnia 6 listopada 1931 r., umieszczonego

w Nr. 23 Łódzkiego Dziennika Wojewódzkie-

go i w Nr. 262 Monitora Polskiego

OGóLNY PLAN ZABUDOWY
dla nowego osiedla pod nazwą "SokolnikiMiasto Ogród cz. II'", obejmującego obszar
346,22 ha, zaprojektowanego na terenie majątku Sokolniki, stanowiącego własność Aleksandra RQzstockiego i znajdującego. się w gminie Leśmierz, pow. łęczyckiego, uchwalony
został przez Wydział Powiatowy na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 1931 r. i będzie wyło.,.
żony do publicznego przeglądu na okres 4-ch
tygodni w biurze Wydziału Powiatowego
w· Łęczycy od dnia 28 grudnia 1931 roku do
dnia 23 stycznia 1932 roku ~v godzinach pomiędzy 10 a 13 codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt. ,
W okresie zaś od 24 stycznia do dnia 6 lutego 1932 roku zainteresowani mogą wnosic
przeciw teInu plano'wi zarzuty do biura Wydziału Powiatowego w łJęczycy.
Przewodniczący Wydziału

OBWIESZCZENIE
Okręgowego Urzędu Ziemskiego wPi'otrko-

wie
z dnia 21. XII. 1931 r. Nr. 7aj48/R.

,/

OBWIESZCZENI,E
kręgQ,vego U rzędu Ziemskiego w' Pi()trko-wie
. , .
o w~ df!-ia.5 stycznia 1932 r. Nr. 7af44/p.
,rozenl~ postępowania scaleniowego we
"
wsi Łobudzice.
pod~l;:~,fowy Urząd' Ziemski w Piotrkowie na
roku os~airt: 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923
poz. 833) dl~ gruntów Dz. U. R. P. Nr~ 92,
w dniu '2~op ał ~o publicznej ,wiadomości, że
az
,'Minl'st znlernika 1,9.3. 1 zostało, wydane
P,rzez
..
'l'a
ero
Roł ny«?h or~czenIe,
,."
utrzylnujące w' . rm
g'Owego Urzędu ~€y o;zeczerue .tegoz Okrę1931 r. dot
,l(nnsku~~o .z dnła 12, marC?lł
sealeni~ ., ,yc~ące, ~~rozenIa postępo~anla
wego. l ustale~lla obszaru scalenIa llłl
g~nt~ch' WSI. Łobudztce, gminy Bujny Szła..
. e eckl-e, pQWlatu piotrk-owskiego.
,
ZaP:rezesa:
6821/V
(.---)M~ G r'ą be ze ws·k i.

d

Powiatowego
Starosta:(-) H. O s t a s z e w ski.
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o

wdrożeniu postępowania

,

wsi

scaleniowego we

Stanisławice.

Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie
na podstawie art. 18 usta wy z dnia 31 ~ca\
1923r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P.
z r. 1927 Nr. 92, poz. 833) podaje dopuhlicznej wiadomości, że w dniu 25 lisfopaaa 1931
roku zostało 'w'ydane przez Ministra Reform
RolnycQ. podlegające wykonaniu orzeczenie,
utrzymujące w lnocyorzeczenie tegoż Okrę
gowego U rzęrl u Ziemskiego z .dnia 20 kwietnia
1931 r., dotyczące wdrożenia postępowania
scaleniowego i ustalenia obszaru' scalenia na
gruńtach wsi Stanisławice, glniny Pławno, pd,viatu radomszczańskiego.
Za Prezesa
6433/V.
{-) M. Gr ą be z ew s ki.

Ł'Ódżki

-'48

,Dziennik,

,-------------------~--~

"'--

OBWIESZCZENIE
Okręgowego Urzędu

. " ",'

Ziemskiego
wie
'"

w Piotrko-

",

. z dnia 22.XII.'1931i'. Nr. 7a/9/Łs.
o rozszerzeniu obszaru" scaleniowego we wsi
, Pa,tokk',

'.0kl:ęgowy U~z:ą<l Ziems~iw, PiQt:r.kow"ie
na podstawie art 18 ustawy z dnia. 31 lipca
1923 ,t. o scalaniu 'gruntów' (Dz. U.R. P.
~ .;r.- 1927 Nr. 92, poz. 833) podaje dQ puhlicz':'
!lęj, wiadomości, że w dniu 1~ grudnia 19311'.

uprawolllOęnilo sięorieczenie tegoż Oki'ęgo
w-ego Urzędu Ziemskiego z dnia 16 listopada
J931,r., dotyczące rozs~erzenia obszaru scaleniowego n.agruIltachwsi Pątoki, gminy Wygiełzów ,powiatu laskiego.

",

6432jV.

:

, Prezes' ,
(-..)

, '

Si. ,R y c hl GW ski.'

OGLOSZENIE~

MAGISTRATU In.
z dnia

5.1

ł-JODZI.

t9~2 r.

PRZEPISY
o nadzorze weterynaryjnym nad mięsem
. przywozowell}n~ tereniem. Łodzi.
Na podstawie art. 11 punkt, .dekretu o
samorządzie miejskim z ania 4 }utego 1919
roku (Dz. U. R.P.Nr. 13, poz. 140), art 13
rqzporządzenia Rady Minisi'rów o tymczasow"emuregulowaniu państwowej służby weterynaryjnej z dnia 2, września, 1920 roku
(Dz. U. Nr. 102, poz. 676), art. art.16', 78 i f17
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
o organizacji władz administracji ogólnej z
dnia 19 stycznia 1928 roku (Dz. U. Nr. 11,
poz. 86), art. 15 i 18 rozporządzenia Pre'zy~
denta Rzeczypospolitej ,o ,l>ądaniu zwierząt
rzeźnych i mięsa z dnia 22 marca 1928 roku
(Dz, U. Nr. 38, poz •. 361) i zgodnie z §§ 38~41
rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 29
stycznia: 1929 roku (Dz. U.' Nr. 32, po~. 305)
oraJz § 2, ustawy z dnia 11 sierpni~ 1923 roku
(Dz. D. Nr. '94, poz. 747) Rada Miejska'm.lJo~
dzi uchwala co następuje: '
§ 1.

.

i~,: ,Mięso

nieprżyrządzone (surowe), wpro,vadzone koleją lub drogą kołową do obrotu

.teren m." Łodzi:
'
,
" " a) ,jeżeli w. miejsC\l uboju mi~so zostało
urzędowo zbadane, oznakowane i zaopatrzonew ś~iadectwo pochodzenia wzoru. załącz
I1ik~' Nr. ,14 do §, 40 rozporządzenia Ministra
Rpl11ictwa z dnia 29 stycznia 1929, roku (Dz.
U~ Nr. 32" poz.. 305) tylko przez oglądacza
(sanitarjusza), to po wprowadzeniu (wwiezieniu) do ł;odzipodleO'a ponownemu urzę:
dowemu badaniu przez Yekarza weterynaryjnego na stacji badania przywożonego Dlięsa
przy <rzeźni ·pphUcz~ej Nr. 1, ponowneł'llu

Wojewó<lzkb

:Nr,.·,J
,

oznakowanillsiemplem tej rzeźni, pobrani II
opłatustan,owionych.oraz oznakowaniu dodatkowynl stemplem "miejska stacja, bada:nia przywożonego mięsa do Łodzi Nr. 1";'
b) jeżeli w miejscu .uboju'mi.ęso' zostało
urzęd~w? z~ądane, oznakow.ąne ~ zaopatrzo]lew s'o/Iadectwo poc~odzenIa wzoru załącz ..
nika Nr. 14 do § 40 Rozporządzerua' Miriish'a
Rolnictwa z dnia 29 stycznia 1929 roku, (Dz.
'U" Nr. 32, poz. 305)"przęz ',urzędującego" tam.
lt;~arza ',' ;v-~~errnaryjnego,. to. po-w:prowadże~
lllU (WWIezlenIu) dO,ŁodzI nIe podlega, ponownemu, urzędowemu badaniu oraz pobieraniuopłat, lecz podlega na stacjach przywo;..
żonego mięsa bezpłatnemu spr,awazeniu zna~
ków rzeźni 'p()Z4miejsGoweji : załączonych
,swiadectw pochodzenia, óraz znakó;waniu
tylkododatk(Hv-ym stemplem "miej~ka stacja
badania pr,zywożoIlego lllięsaw~odzi Nr. l,".
Wyjątek stan.owI mięsourzędO'Wo 'zba;d'aD.e i Qzriakowane. na podmiejskiej rzeźni ,,~
Chojnach.
." .
§ 2.
Mięso '\vołowe, wieprzowe, cielęce,- baranie, kozie, końskie w całych tuszach, połó~,..
kach, ćwierciach lub kawałkach przywożohe
na teren m; ł,odzi, dostarczane ~olejallli, powinno być ,tuż 'po wyładowaniu, zaś drogą
kołową po przekroczeniu granic miasta, skie:..
ro,,:a~e na .stacj~ przY'-\Tożonegom'ięea', przy
rzezn,l pubhczneJ Nr.. 1 w celu dalszego urzę
dowego postępowania.,
Uwa~a; pod sło~e~ "mięso", na!e~y rozu- 1nIeC wszystkIe Jadalne CzęŚCI zwierzat
ciepłokrWistych.
..

§ 3.

Winni prz;ekroczenia niniejszych 'przepi~
sów będą karani na podstawie art. 'art. 31,
32~ 34 i 37 Roz:Rorządzenia Prezytłenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 roku (J)z.
U.Nr.38, poz. 361)." :
'
§, 4.'

Przepisy niniejsze wchodzą w życie po
ogłoszeniu ich w ",Dzienniku Zarządu' tt)..Ło~
dzi" i "Wojewódzkim Dzienniku Łódzkim"

od daty wydrukowania tego ogłoszenia w
Dzienniku Wojewódzkim., .,.,' " . ,
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MAGISTRaT m. łJODZI.
_Wiceprezydent ~-), St. Rap~lski.

ń.a

OGŁOSZENIE.

Wydzi!tł Techniczny Magistratum~P{otr
kowa Tryb. na mocy art. 25 i 30· }tozp. Pre~.
Rzplitej o· Prawie.Budowl. iżabud .. osiedli
~ dnia .16. II. 1928 ·r. (Dz., D.i,R.. P. Nr. 23, poz.
202) ~. podaje do wiadomości publicznej•.iż
uchwalą Rady Miejskiej .zdnia ,3-go grudn.i~
1931 roku został zątwlerdzony plan regulacji
dzielnicy miasta, polożonej pomiędzy ul. Kra..
k()W"s~ą, Jflgi~l~o,ńsk~, 'Aleja 3 Maja, Na~~-

Nr

'1"

ŁÓdzkiD~ien~ikWoJ· ew6dzki. '

49

~~.~.~--------------------

wyjP1.Niepodlęgł~ści;.or,ąż w,związku z pow'yższemprojekt"parcelacji 'terenu; stano~iącegoW'łasnóść,SS-ów JÓzefa .-Wiśniewskie
g;o, MarjiMinis~ewskiej, Janiny Marji Wojciechy .Bartenhachowej, .Józefy Wiśniewskiej
i 1Luzera.·Lejby Pa~anowskiego, o pówierzchni 9764 mtr. kwadr.gr'aniczącegood·północy
z Ilieruch. SS~ówSzcz;epkowskich, , od.połu
dnia z ul. Jagiellońską, posesją Kasprzyko\",skiego i L.Pacauow-skiego;od wschodu z ul.
Krakowską. i placę~ '. miejskim, od zachodu
z poses,Tą SS-ówSzYlhańskich.
Powyższy projekt parcelacji i reg1;llacji
dzielnicy, wyłożony jest do przeglądu publiczneg'o w 'Vydziale Technicznym Magistratum~ Piotrkowa w terminie od dnia 1-go
stycznia do dnia 31 stycznia 1932 roku, w go.;. "
dzinach od 11 ,do 13 ~ z wyjątkiem niedziel
i ~wiąt.
W powyższym okresie, intereso~vani mo~
gą przeglądać ucl~walony projekt parcelacji
i regulacji dzielnicy, i w terminie następnych
2-ch tygodni - t. j. do ania 14 lutego 1932 ro~
ku włącznie mogą składać· odwołania j sprzeciwy w powyższeJ sprawie na ręce Wydziału
Technicznego Magistratu.
,
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Magistrat m. Piotrkowa.
Do akt Nr. 1461/30.

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi,
xyI1.l rewiru, ALO JZY GAŁCZYŃSKI, urzę
dUJący w m. Łodzi, przy ul. Mielczarskiego
Nr ·14,. obwieszcza, żew dniu 4 kwietnia 1932

ro k ~, od godz. 10 rano, odbędzie. się w sali
Qosledzeń Sądu Okręgowego w Łodzi, przy
Plka?uKDąbrowskieg'o Nr. 5, na żądanie Agnie~
sz l alinowskiej i firmy ,,Inż. Franciszek
~ałasz~wski Sp. Akc.", sprzedaż z publicznej
h?ytBacJi osady młynarskiej "Łętków", w gmiJl}e.. .uczek, powia tu laskiego, województwa
łodzklego, stanowiącego własność Antoniego
i ,Heleny małżonków Malczyk, Józefa Hansa
i Anny Faflikowej
, Nieruchomość ta sldada się z osady mły
narskiej, zapisanej do wykazu hinotecznego
"Osada młynarska Łętków, pow. laskiego",
rep. hip. Nr. 103, obejmu,jącej powierzchnię
około 28' mórg gruntu, w dwóch działkach,
a mianowicie : . a) działki o powierzchni 22,5
lllórg ziemi, będącej w posiadaniu Antoniego
i Heleny małż. Malczyk, b) działki o powierzchni około 5,5 mórg ziemi, będącej w posiadaniu Józefa Hansa i Anny Faflikowej, oraz
następu,jących budynków, szczegółowo wymienio~ych w opisie z dIlia 22wrześni,a 1931
rąku, ą znajdujących się na działce 5,5 morgowej: 1) domu mieszkalnego, murowanego,
jednopiętrowego z werandą oraz ,sionką, 2)
domu mieszkalnego, . . drewnianego, '3) stodoły
drewnianej, 4) szopy drewniane,j riasłupach,

5) wozowni drewnianej, 6) obory murowanej,
7) spichrza murowanego, 8) szopy drewnianej, 9) dwóch oddzielnych ustępów drewnia~
nych, 10) murów, wzniesionych z cegły, bez
dachu, z przeznaczeniem na lnotoro'w'nię, 11)
budynku drewnianego, . mieszczącego ' młyn,
jednopiętrowego, wraz z urządzenieIn, a mianowicie: 2 parami kamieni, 3 parami walcy,
maszyną do czyszczenia zboża, maszyną do
czyszczenia mąki, kompletem elewatorów,
dynamomaszyną, instalacją elektryczną, 6 pasami parcianemi, 2 turbinami wodnemi, z któ;.
rych jedna o sile 25 HP . oraz druga o sile
18 HP.; na działce tej znajduje się staw pół
morgowy; część działki znajduje się pod łą
ką, na której rośnie 200 olszyn, a także zc:lło
żony jest ogród, w którym rośnie 30 drzew
owocowych, 8 tui, 12 świerków' i 24wiązó"v.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie
znajduje się, zostanie sprzedana w całości,
posiada księgę hipoteczną w Wydziale Hipotecznym w Piotrkowie, oraz obciążona jest:,
1) długami na kwoty zł. 60.000.-, luk. 60.000
oraz długiem w kwocie rbI. 4.000.- z kaucją
rb. 400.~; na mocy wyroku sądoweg'o zabezpieczenie hipoteczne powyższej należności
przerachowane zostało: dług na kwotę zł.
7.200.-, kaucja na kwotę zł. 533 gr. 34, przyczem uczynioną została także 'wzmianka
o tern, że należność ta faktycznie przerachowaną została na kwotę złotych 14.400.-, 2)
kaucjami na kwoty zł. 16.000.- i 3) zaległe
mi podatkami na kwotę zł. 21.088 gr. 68.
Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej złotych 60.000.-, a zamierzający wziąć
udział w licytacji obowiązany jest złozyć
wadjum w kwocie złotych 6.000.-.
Akta sprawy licytacynej Inógą być przejrzane w kancelarji II Wydziału Cywilnego
Sądu Okręgowego w Łodzi.
6434jV

Komornik
(~~ Al. G a ł c z y ń s k

i.

Do akt Nr. 668/29.

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi,
XVIII rewiru, ALO JZY GAŁCZYŃSKI, urzę
dujący w m; Łodzi, przy ul. Mielczarskiego
Nr. 14, obwieszcza, że w dniu 4 maja 1932 r.~
od godz. 10-ej rano, odbędzie się w sali posiedzeń Sądu Okręgowego w Łodzi, przy Placu
Dąbrowskiego Nr. 5, na żądanie Henryka vel
Jakuba-Henryka Nehera i Piotra . Spionka~
sprzedaż z publicznej licytacji majątku nieruchomego, położonego w m. Pabjanicach, po~
wiatu łaskiego, województwa łódzkiego, przy
Placu Dąbrowskiego Nr. pol. 3, rep. hip. Nr. 5,
oraz przy zbiegu ulic Gdańskiej i Garncarskiej, stanowiącego własność Ryszarda i Herty małż. Lorentz oraz spadku wakującego po
zmarłej Annie..;Marji Prietzlowej.
'_
Nieruchomość ta składa się z' placu o powierzchni 2128 mtr. kw'., oraz następujących

Łódzki

50

Dziennik Wojewódzki.

budynków, szczegółowo wymienionych wopisie z dnia 29 września 1931 roku: . 1) domu
mieszkalnego, murowanego, jednopIętrowego'
z treroplem i poddaszem, .2) domu mieszkalnego, murowanego, parterowego z tremplem,
poddaszem i 2 facjata;mi, 3) budki frontowej
(sklepiku), drewnianej, 4) altany drewnianej,
mieszczącej pracownię fotograficzną wraz ~
z sionką dre,vnianą, 5) domu mieszkalnego,
murowanego, parterowego z poddaszem i facjatą,6) ustępu drewnianego, 7) budynku gospodarczego, murowanego, parterowego, mieszczącego 1 mieszkanie oraz 7 garaży. Na
placu tym znajduje się studnia-pompa oraz
pa rkany z desek.
,
Powyższa nierucholnoć w zastawie nie
znaJduje się, zostanie sprzedana w całości,
posiada księgę hipoteczną w Wydziale Hi'potecznym w Lasku oraz obciążona jest: 1) dłu
gami na kwotę rb. 10.800.-, 2)' kaucją na
:kwotę rb. 300, 3) ostrzeżeniami na kwoty zł.
27.000.- i dol. 538,5 oraz 4) zaległemi podatkami na kwotę zł. 1.578 gr. 72.
. . Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej zł. 60.000.-" a zamierzający wziąć udział
w licytacji obowiązany jest złożyć wadjum
w kwocie zł. 6.000.-.
.
'
Akta sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane w kancelarji I .Wydziału Cywilnego
Sądu Okręgo-wego w Łodzi.
'
Komornik:
6810/V.
,-) Al. G a ł c z y ń s k i.

Ostrzegam przed nabyciem skradzionych
w nocy, Z dnia 24 na 25 grudnia 1931 roku nasiępujących.

papierów wartościowych:
1) Dolarówka III Serji Nr .. Nr. 1361957,
1370750, 1370751, 1370752, 1370753, 1370754,"
.
1370755, 1370813, 1370814 i 1370815.
2) Pożyczki budowlanej 3% Nr. Nr. 164460,
243914, 243915 i 332636.
3) Akcję Banku PolskiegQ Nr. Nr. 257422,
i 0243095 z kuponami za rok 1931.
Dymitry .Bachruszyn,
6745/g.
Lódź, Nawrot 100.
ZARZĄD SPóŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ URZĘD
NIKóW WOJEWóDZTWA ŁóDZKIEGO
na zasadzie §§ 37 i 39 statutu Spółdzielni zwołuje

niniejszem

.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
na dzieB 23 stycznia 1932 r.
o godz. 18.30 w sali posiedzeń Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego, ul. Ogrodowa 15 {pokój Nr. 23) z następującym porządkiem dziennym:
1) Zagajenie i wybór przewodniczącego.
.
2) Odczytanie protokółu poprzedniego ZwyczaJnego Walnego Zgromadzenia i ostatniego Nadzwyczajnego z dnia 30 października 1931 r.
3) Sprawozdanie ogólne i rachunkowe Zarządu f;ii.
rok 1931 i podział zysków.
4) Odczytanie sprawozdania Rady Nadzorczej. '
5) Dysk~sj~ .i przyjęCie 8prawoz~a~ia rocznegIl.
6) PewzH~C1e uchwały w przedmIOcIe. sprzedaży
:; placów, powstałych z parcelacji ńierucho-

członków Spółdzielni

mości Spółdzielni,

zapisanej w księdze hip.
Nr. 2497 Rep. hip. 6040, oznaczon)' ch na planle
parcelacyjnym. sporządzonym przez mierni~zego przysięgłego Inż. Bobrowskiego w dniu
10. VI. 1929 r. L. dz. .w4 i zatwierdzonym
uchwałami Magistratu m. Łodzi z dnia 4. VII.
t929 r. L. 759 i z dnia 21. XII. 1929 r. Nr. 1324,
Nr. Nr. 6, 1 i 8 na warunkach już ustalonyc1t
i upoważnienie Zarządu. do zeznania z nabywcami poszczególnych działek odnośnych notarjalnych aktów kupna sprzedaży i wciągni.Q
cia ich do księgi hipotecznej tej nieruchomości.
7) Ewentualna sprzedaż pozostałych placów Spół
dzielni.
8) Ustąpienie Zarządu i Rady Nadzorczej.
9) Ustalenie budżetu na rok 1932.
. 10) Wolne wnioski.
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zgodnie z §§ 37 i 39 będą prawomocne bez względ.
na ilość przybyłych członków.
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DROBlłE

Łódź,

Jadwiga,
6-go 'Sierpnia 16. zagll.A 1twasserOlga
dowód osobisty. wydany przez Komisarjat RZl\dll
biła
w Łodzi.

6421-3-1

irenbaum Dawid,r. 1910. JłVn Mendla. zam. w Łodzi,
Krzyżowa 6. zagubił zaświadczenie z komisji poboro.
6703-t-l
wej kat ... B". wyd. w Łodzi.
ednarek Regina. Zakątna 64. zagubiła legitymację P.
U. P. P., wyd. w Łodzi.
6712-1-1.
Blady Abram, r. 1899. syn Szlamy. zam. w Łodzi. Łagiewnicka 22, zagubił książeczkę wojskową i kartę
mob .• wydane p~żez PKU. Łódź-m oraz dowód osobisty
wydany w ŁodZI.
.
6714-t-1
Beda Józef, r. 1894. syn Ignacego, zam. w Łodzi. Narutowicza 110, zagubił książeczkę wojskową. wyda~
przez PKU. Łódź-m. .
6715-1-1
ressler Alfons. zag. książeczkę wojskową z kartą mobi. lizacyjną. wydaną przez PKU. Łódż.
6423.1-1
BartosikJózef. r. 1890, syn Szczepana. zam. przy ulicy
Pomorskiej 118. zagubił ksiązeczkę wojskową. wydaną
przez PKU. Łódź-m.
6720-1 .. 1
iałogło:wski Abram. r. 1895. syn Hersza i Estery. zagubił
B ksiąZ. wo;. wyd. przez PKU. Konin.
6446-3·2

B
B

B

OSTRZEżENIE.

.

Nr. 1

Barski Mieczysław. Żeromskiego '17/79. zag, pozwolenie
na prowadzenie pojazdów mechanicznych Nr. 8005.
wydane przez Dyr. Rob. Pub}' w Łodzi.
6527-3-2
Baran Jan. Piotrkowska 6. zagubił przedni znak rejestr.
6507-3-2
samochodu ŁD, 82995, wydany w Łodzi
zarnecki Walenty. Nowo-Krótka 6. zagubił znaki rejestracyjne samochodu ŁD, 80830. wyd. przez .Dyrekcję Rob. Publ. w Łodzi.
6757-3-1
urymowicz Aleksy. zagubił kartę azylu Nr; 2357/24.
wyd. przez Starostwo Powiatow.e kaliskie
6468-3-1
elka Władysław z Ożarowa, gm •. Skomlin. zag. dowód
. totsamości konia Ser. A. Nr. 437389. który unieważni,.
się. ,
6462-1-1
iedal Jan. Młynisko, gm. Naramice. pow. wieluńskieg.
zagubił dowód tożsamości konia Ser. A. Nr. 372572.
wyd, przez Rej, Insp. Koni w Sieradzu,
6458-1-1
rzezińskiemu Walentemu. wieś Cienin-Koś(:ielny. pow.
słupeckiego. skradz. 2 blanco-weksle po zł. 100. z wyst.
Józefa i Władysławy małżonków Głogowskich. Weksle te
unieważnia. się.
6274-1-1
hwalińskiemu Franciszkowi. zam. w Regnach. skradzioC no dowód tożsam. konia Ser. A. Nr. 262749. 6456-1-1
hojnacki Józef. Nowo-Pab;anicka 1. zagubił legitymację
zapomogową Nr 986/29 r.
6588~1-1 .
aszkiewicz Franciszek, Słupca. zagubił tylny znak rejestracyjny samoch. ł,D. 80361. wyd. przez Dyr. Robót Publ. w Łodzi.
6755,-3-%
obrysz Mojsie Majer. r. 1911. syn Hemja. zam. w lo.
.
. dzi, Zawadzka 44, zagubił zaświadczenie orejestrac;i
oraz zaświadczenie to.tsamości. wyd. w Łodzi.
6117-1-t
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Nr. 1

Ł6dzki

Dziennik Wojewódzki.

Dera Paulina ze wsi i gm. Dzietrzkowice, pow. wieluń
skiego. zagubiła dowód tozsamości konia Nr. 437166
ks. N . .
.6452-1-1
Dębski Józef, wieś Idzikowice, gminy Gostków, zagubił
2 dowody tożsam. koni Serja A. Nr. 281691 i Serja
A. Nr. 281691, wydane przez Rejonowego Inspek. Koni
w Skierniewicach.
6467-3-1
Falkenberg Leopold, r. 1901, syn Jana Wilhelma. zagubił książeczkę wojskową i kartę mob., w:ydaną przez
PKU. Łódź-m. I . .
6730-1-1
Goldberg Frajda, Piotrkowska 27, zagubiła dowód osobo
wyd. w Łodzi.
6568-3-2
.
Gołąbiewski Antoni, Slesin k/Konina. zagubił tylny znak
rejestracyjny ŁD; 83178, wydany przez Dyr. Robót
Pub}. w Łodzi.
6696-3-1
Górny Damian, zam. w Kaliszu. Nowy-Świat 51, zagubił
świadectwo przemysłowe oraz dowód osobisty, wy-dany przez _Star. Pow. Kaliskie.
6744-3-1
Grynwurcel Lejbuś, r. 1906, SYIł Chaima, zam. w Łodzi.
Nowa· Targowa 4. zagubił kartę mob.. wydaną przez·
~ !KU. Łódź-m.
. . 6749-1-1
Głowacki Antoni, r. 1883. Sjn Jakóba. zam. w Łodli.
Kresowa 28, zagubił książeczkę wojskową, wyd. przez
!.KU. Łódź-m.
6734·t-l
Grabowska Helena. Koło, za1!ubiła znak rejestracyjny
samochodu ŁD. 81854, wydany przez Dyrekcję Robót
~bl. w Łodzi.'
.
6597-3-1
Galant Aleksy,. r. 1893, kol.. Sierpowo, gmina Leśtńierz
zag. książeczkę wojskową, wyd. przez PKU. Kutno.
64663-t
Glapa Franciszek, ur, w r. 1899, zam. we wsi Myszaków
gm. Trąbczyn, zagubił książeczkę wojskową i kartę
~b .. wyd. przez PKU. Konin.
6464-1-1
oldfarb Małka, Zawadzka 5. zagubiła dowód osobIsty
wydany w Uszczyługu.
6705-1-1
Gutmanowowi Zelmanowi Majerowi,r. 1893. synowi Szmu. la, zam. w Łodzi, Zawiszy&,23. skradziono książeczkę
WOJskową, wydaną przez PKU. Łódź-m. dowód osobisty,
'Sydan y w Łodzi, oraz paszport zagraniczny. wyd. przez
~odz. Łódzkie w r. 1931.
6722-1-1
l{ochman Judka, zagubił książeczkę wojskową, dowód
___ osobisty i legitym. zapomog .. wyd. w Łodzi. 6727~1-1
Joel Jerzy Moszek. rocz. 1907, zag. kartę mob .. wydan"
~ Łodzi.
.
6711-1~1
Jajkowski Leon, r. 1905. zam. we wsi Czajków. gmina
"<ł Kuźnica-Grabowska, zagubił książeczkę wojskową. wy~ przez PKU. Wielut\.
.
6725-1-1
l{ościelak Antoni. Abramowskiego 9, zagubił dowód o~o
~isty. wyd. w Łodzi.·
6743-3-1
ł{0lodzie;czyk Jan, Ruda-Pabjanicka, zagubił dowód oso·~sty. wyd. w Łodzi.
6582-1'-1
l(lajn Karol. Krzyżowa 3, zagubił legitymację za~omogo
~ą Nr. 23060, wyd. w Łodzi.
6592-1-1
oeb~e Helmut, Gdańska 113, zagubił dowód rejestralt b eYlny samochodu ŁD. 80660. wydany przez Dyrekcję
~ubl. w Łodzi.
6739-3-1
KO~iróg Michał, Ki;ewska. 6. zag. dowód osobisty. .wy~ przez Łódzkie Starostwo Grodzkie.
6424-3-1
ul).. a;~.aty" Łódź, 6-go Sierpnia 7. zagub. tylny znak
Dyr R 'bestracyjny samochodu to, 83613. wydany przez
~ Publ. w Łodzi.
6583-3-1
I(ubiak Ąlo;zy z Biskupic-ołob .• pow. Ostrów. zagubił
wyd \V Ka1~szu książeczk~ wojskową i kartę powołania
się.' pr~z PKU. Ostrów, którąniniejszem unieważnia
6461-1-1
a:s6r~~r ea~s,. Łódź, Zielona 57. zagubił zezwolenie
tla rok 1931' y ane . przez Starostwo Grodzkie Łódzkie
•.......
.
6599-3-1
Krawczyk ~ótef: wieś D~by Szlacheckie pow. kolskiego
_
zag, dowod tozsam. koma Ser.'A. Nr. 390580.· 6423-3-2
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Antoni. zaęubiłpozwolenfe ha prowadzenie'
_. POJazdów mechanicznych Nr. 3540.'
'. 6522-3-2

Kliger Mos.zek, r. 1?OO.syn .Her~za Maj-li@a~ z.amieszkada ~y w WleruszowIe. zaJ!ubd kSIążeczkę wojskową wyną przez PKU.Łódż-1p.
. .
~ .6595-1-1

51

Kirsztein Chaim Jojne. r.1905, syn Szyi. zam. w Łodzi.
Al. I-go Maja 2. zagubił książeczkę wojskową. wydaną przez PKU. Łódź.
6729-1-1
Kaczmarek Aleksander, Wodna 21, 2:agubił pozwołeBI~
na prowadzenie pojazdów mechanicznych Nr. 7373.
wyd. w Łodzi.
6731-3-1
Koro, Tobjasz, r. 1913. syn Rubina. zam. w Łodzi,Sródmiejska 8, zagubił zaświadczenie o rejestracji. wydane
w Łodzi.
6733-3-1
ubiak Małgorzata. Łódź. Grabowa 33, zagub. 2 blancoweksle: 1) zł. 100. z wystawienia Jana Tomczaka oraz
2) zł. 100. z wyst. Jana Sobczaka oraz 2 weksle: 1) zł. 200
i 2) zł. 100, pł. l/I. 32 r. z wys!.' Jana Sobczaka. Weksle te uni.eważnia się.
~
6756-t-f
ras~opolski Wolt zagubił dowód osobisty oraz 6 wek~
811: 1) zł. 50. pł. S.X.31 r.; 2) zł. 50. pl. S.XI.31 r.;
3) zł. ~O. pł. S.XII.31 r. z wystaw. Gers20na. żyro D-Ta
Józefa Zaksa; 4) zł. 40~ pl. 28.11.32 r.; 5) zł. 40. pl. 30.III.
1932 r. i 6) zł. 40. pł. 30.IV.32 r. z wygt. G. LangfuQ,
Weksle te unieważnia się.
6751-1-1
is Stanisław, Łódź. Sródmiejska 49, zagubił blaneGweksel na zł. 500. z wystaw. własnego. żyro J. Kurnatowski i M. Sadowski. Weksel ten unieważnia się.
6585-1-1
ipińskiemu Janowi. 2am. w Małoszynie. gm. Władysła
wów, skradziono dowód tożsamości konia Ser. A,
Nr 406119/Z.
.
6726-1-1
ampart Wołek, Piotrkowska 163. zagubił dowód osobisty,wyd vi Łodzi.
6709-3-1
ajer Jadwiga, zagubiła dowód osobisty. wydany przez
Starostwo Grodzkie Łódzkie za Nr 3031.
6569-3-2
Maciek Franciszek. Głucha 11, zagubił pozwolenie na
prowadzenie pojazdów mech. Nr, 4046.
6571-3-2
Miller Majlech. rocz. 1894. syn Mendla, zam. w Łodzi ..
u-go Listopada 9. zagubił książeczkę wojskową wyd.
przez PKU. Łódź. dowód osobisty, wyd. w Łodzi oraz
2 czeki PKO. 1) na zł. 100, z wyst. Izraela Trona, Rzeszów
i 2) na ~zł 229 wyst. Chaim Tron. Rzeszów. które ni niejszem unieważnia się.
65115-3~2
ajer Marjanna, Chojny, Mostowa 13, zagubiła dowll«
M osobisłyi legitymację zapomogową Nr. 14502. 6598-1-1
ajchrowicz Józefa. Pomorska 110. zagub. dowód oso,bi~ty. wydany w Gminie Łanięta.
6706-3-1
Marczak Nachman, syn Dawida Zeliga, zam. w Zdua. sklej Woli, Sieradzka Nr. 13. zagubił książeczkę wojskową. wyd. przez PKU.-Sieradz.
.
6740-1-1
iszczuk Leon. Przędzalniana 54, zagubił dowód osobisty. wydany w Łodzi.
6741-1-1
l\,"licenmacher .W oU. Lutomierska 40. zagubił dowó4
LV', tożsamości konia Ser. A. Nr. 299779.
6554 .. 1-1
ikee Henryk, Szosa Zgierska 7. zagubił dowód rejestracyjny samochodu ŁD. 81522, wyd. przez Dyrekcj.
Rob. Publ. w Łodzi.
6758-3-3
atuszewski Stefan, Traugutta 8. zagubił pozwolenie na
prowadzenie pojazdów mechan. Nr. 6849.
6716-3-1
iezgoda Walenty. ur. 1894, syn Stanisława i Magdalen".
zam. w Piotrkowie. przy ul. Słowackiego 158. zagubił
książeczkę wojskową, wydaną przez P. K, U. w PIOtrko':'.
wie.
6455-1-1
orek Stefan z kol. Kakawa. gm. Godziesze. pow. kaliskiego. zagubił dowód tożsamości konia Serja A.
Nr. 432596.
6453-1-1
patowski Salo. Plotr}wwska 81, zag. broń syst. Browning Nr. 828843. cal. 6 .. 35 Qraz pozwolenie na bro'
na 1932 r.
5828-3-3
lbrychowi Stanisławowi. z.am. w Woli Jedłińskiej. gm.
Radziechowice. skradziono książ. poborową wyrob.
tytoniowych, którą ninie;. unieważnia się
6546-3-"
toci Józef. r. 1902. Siemkowice, zag. książeczkę woja..
wyd. przez PKU. Wieluń.
6545-3-3
strowski Jan Krystyn, Ujazd. zagubił tylny znak rejestracyjny samochodu ŁO. 80789, wydany przez Dyr.
6501-3-2
Rob. Publ. w Łodzi.
ppenh.eim Manel. Gdańsk~ 8, zagubił weksel na zl.10~
pł. SjXIl. 31 r. wyst Dymilr Buczko, Łódź, zlecenie
M. U~nowicz. Weksel ten unieważnia się.
6591-1-ł
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Nr. l

P()~~~~\a~~ki!~0;a:gU~ił·'~~~~a~::!!~Ś~~k~ra1:~
316344.
'
"
6465-'1ff

A.N~.

pl~~::te·SJ~::idó~o~e~h:!i~Uz~~chÓ~~O~~~~'::~l.l'~ąŁ~~
dzi. "

.

'6594-3.;, 1

pa!fz~,c~;~~'~n~~~b~i "~~:f:~~ktń~:;:e~~~~Ill~d;~~
puezPKU. Konin.
6741"'1-1
pOl:nerson L., ,Zgierz, Piłsudskiego" 32.,'iaglibH,'wek$el'na~
zł. 338, pł.20/I~ 1932 r'., wyst.W~ Kluzińska, Lęczyca
Prżedrynek7, złe,c. H.Goldstein; Weksel ten unieważnia
się.Ł~skawego zna:lazcęprosi się <>' zwrot 'tako\\,ego "za
wynagrodzeni~m L. P oznersonowi w Z'gierzu" ul. 'Piłsud-'
skiego 32 lub w Łodzi I.M. Urbachowi. Nowomiejska 11
fr. I piętro.
6718-1.;.1
OOlańczuk,' Jan. 'zag. kartę pobytu, wyd. 'przel:Sta~stwó'
R Szubińskie w roku 1926.. ,
,6509-3..:3
trobach Hugon, Ewangelicka 5. zągubił dowód rejestracyjny samochodu tO. 81663, wydany przez Dyr. Rob.
Publ. w Łodzi.
6511-33
ztern Józef. rabjanice. zal!ubił tylny znak rejestracyjny
ŁO, 82798, wyd. przez Dyr. Rob. PubI. w Łodzi. 6244-:-3-3
zumiński Stanisław. Golina, zagubił tylny znak rejestraS cyjny samoch. ŁO. 81~08, wyd. przez Dyr. Rob. PubI.
w Łodzi.
6251,:,,3-3
tępak Józef, sołtys wsi Czarna, zagubił pozwolenie na'
S broń krótką. wyd. przez Starostwo Powiatowę Sieradzkie w dniu 20/III. 1931 r. za Nr. BA. IH/66 i Nr. broni
11901J/66.
6442~3-3
więtosławska B.. Łódź, ul. PiramQwicza 15, zag. 1/2 losu
S V kI. 23· Loterii Państ. Nr. 108792.
6553-3:-3
ali Józefowi~ r. 1892~ wieś i gm. Łaznów. skradziono ksią~
żeczkę wojskową i dowód tożsamości konia Nr. 261243.
6454-3-1
murzyński Antoni; zam. w Woli-Błakowej, gm. Brudzice,'
pow. radomszczańskiego, zagubił dowód tożsamości
konia, klacz Nr. 164/N .. ur. 1924 r .. który niniejszem unieważnia się.
6460-1-1
okolińskiemu Janowi. nm, "iN gm. Żytno, . pow. radomszc7ańskiego. skradŁieno dowód tożsamości konia
Ser A. Nr. 350309.
6457... 1-1
zymczak Tomasz, unieważnia zagubione weksle na ogólną sumę 840 złotych, wystawione przez FrancisŁka
Lewandowskiego na 500 zł. i prze~ Józefa Grzelińskiego
na 340 złotych.
6746-3-1
zydłowski Gerszon, rocznik 1902, syn Herszlika, zam'
w Łodzi, Ce~ielniana 6. zagubił książeczkę wojskową;
wydaną przez PKU. Łódź-pow.
6702-1-1
zymczak Jakób. Zagajnikowa 71, zagubił rewolwe'r syst.
Mauzer kał. 6-35. N~. 341378.
,,6581-1-1
zylit Abram Szmul.r'ocznik 1903. ryn Lewka, zamieszko
w Łodzi, Piotrkowska 28/ zagubił książeczkę wojskową
wy daną przez P KU. Łódź-in.
6590-1-1
zlachetka Tadeusz. rocznik 1890, syn Ignacego, zamieS szkały w todzi, Lipowa 19, zagubił książeczkę wojskową i kartę mob., wyd. przez PKU. Łódź-m. II.
67l0-1-1
SzIezner Alfons, wieś Kały, zagubił dowód osobist~. wydany w gm. Radogoszcz.
'6742-1-1
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J lln,Stu pca, za~ubił,dowódrejestracyjny saąto
'
6731-3-1
SzwarcbergJachet, zagubił wychut z ksiągludności z gmi,,:,
ny,Rząśnia. '
" ,,'.
6738-1-1
P' .Akc. Weiss i" poznański, Pusta 10, zagubiła, POZw()~
" lenie na· broń, wyąane przez Łódzkie Starostwo Grodz~,
kie" za Nr. 046261/69 K. H.
, ,
6425-3~1
z;erkowsk~Rvwka, Szopena 4, zagubiła ksiąteczkępo
S',borów L. 203 na detaliczną sprzedaż wyrobów. ,tytoni{)\vych, wydaną przez Urząd Akcyz i Monopoli w Łodzi. '
,
" 6 4 2 2 - 1.. 1'
omalka Stanisław. ze wsi Chełmno" gm. Masłowice;
zai!ubiłdowócł 'tożsamości konia Ser. D. Nr. 130203 k,.
Z., wyd. przez Rej. Insp. Koni w Częstochowie. 6463-1-1
omczak Eugenjusz,r. 1901, syn . Jana, zam w Łodzi,
, Rokieińska 54, zagubił książe-czkę wojskową, wydaną
przez PKU. Łódż:'m.
6701-1-1
ygier Józef. rocznik 1887, syn Chaima Nusena,' zam.
w Łodzi, Śródmiejska 20, zagubił książeczkę wojskową, wyd. przez PKU. Łódż-m.
6735-1-1
ożniak Ignacy. Nowa 40, zagubił dowód osobisty ,wy·,
W dany w Sieradzu.
,,6534.l~3
oźniak Bronka, Łódź, ul. li-go Listopada 43, zagubiła
paszport zagraniczny, wyd. przez władze niemieckie
w Berlinie.
6784-3-1
ejman Józef, zagubił dowód osobisty, wyd. przez Magistrat Rudy-Pabjanickiej.
6104-3-1
ojtczak Ignacy, zam. we wsi Morawin, gm. Kamień,
pow. kaliskiego, zagubił książeczkę wojskową, wyd,
przez PKU. w Kaliszu za Nr. ew. 1819.
6459-1-1,
ygodny""!cek Berek, r. 1908, syn Pinkusa, zam. \ł lo;..
,
dzi," ZawiszY', 7, zagubił ksi~żeczkęwojskową. wydaną przez PKU. ,Łódź-m. I.
'"
6600-1-1
inter Majer Załme, Turek. zagubił przedni znak rejestracyjny samochod. ŁO. 80767,
6108-3-1
,.choc;lu~D.,.81237.
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Teodor, Nowa 21.
pozwolenie na prowaW eber
dzenie pojazdów mechanicznych Nr. 931, wyd, w
zagubił

Ło

dzi.

,
"
' ", ,
6736-3 .. 1
ojciechowski Leon, 'zam. 'w Łodzi, Młynarska 38, zagubił dowód tożsamości konia Ser; D. Nr. 258240.
6723-1-1
aitraub Chil. rocznik 1899. syn Moszka, zam. w Ło
dzi. Rzgowska 97, zagubił książeczkę wojskową, wydaną przez PKU. Łód:Ź-m.
6719-1-1
ielony Gerszon Renoch, rocznik 1911, syn Joska Icka,
zam. w Łodzi. Brzezińska 23, zagubił zaświadczenie
o 'rejęstracji oraz zaświadczenie tożsamości, wyd. w to,.
dżi.
6707-1-1
ylberszpic Szlama, Łódz, Północna 21, zagubił czek na
zł. 400 Nr. 006741, płatny w dniu 17/XIJ. 31 r. wysi.
Anszel Szolowicz, Sosnowiec, płatny Vi Kasie Udziałowe;
w Sosnowcu. Czektenuniewatnia się· .
'6593-t-l
ostała zagubiona pieczęć "Spółka Wodna PuczniewIt
gm. Puczniew. pow. łódzkiego, którą niniejszem unieważnia się.
6553-3 ..J
ZelingerMosze~, Narutowicza 9, zagubił legitymację.
P. U- P. P .. wyd. w Łodzi.
6121-1-1
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Prenumerata wynOSi: kwartalnie zł. 4.50, rocznie zł. 18,- wraz z przesyłką pocztową.
Konto wP. K~" O. Nr. 30091 Adllłinistrac:ja DzienniKa WojewódzKiego w l.odzi.
Adres Rldalf,cjll Administracji: Urząd Wojewódzki. Ł6di, Ogrodowa 15, tel. 158-50. Administracja czynna od 9-2 ppoł.
Cena pojedyńczego egzemplarza 75 gr.
'
f\dmlnistracja przyjmuje ogłoszenia instytucyj społecznych I użyteczności publicznej, od osób zaś prywatnych
tylko takle. które wynikają ze stosunku do władz rządowych i wYlł1ienionyc:h lnstytuc:yj.- Ceny ogłoszeń: drobne
l krotne 15 groszy za wyraz najmniej zł. 1.50, - 3 krotne 30groszyZ21 wyraz.
Zwyczajne: 30 groszy za wiersz
,
milimetrowy (szpalty redakcyjneJ),

Reklamacje z powodu'nieotrzymania ;poszczeg61nych numer.6w Dzienn;ka Wo.jew6dzkle~o nalety wnos ić
do miejscowych urz~dów pocztowych niezWłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.
Drukarnia

Państwowa

w

Łodzi,

Piotrkowska 85,

136931/32

