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D Z IA Ł N I E U R Z Ę D O W Y .

Statutu

niniejszego

korzysta z uprawnień,

przyznanych

Komunalnym Kasom Oszczędności Rozporządzeniem Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 13 kwietnia 1927 r. o ko

S T

a

munalnych Kasach Oszczędności

T U T

KOMU N A L N E J K a S Y O S Z C Z Ę D N O Ś C I
POWIATU K0ZIEN1CKIEG0,
uchwalony przez Sejmik Kozienicki w dniu 15 maja 1928 r.

(Dz, U. R. P. Nr 38,

poz, 339),
Kasie tej służy prawo otwierania zbiornic oraz prawo
otwierania oddziałów na podstawie uchwały stanowiącego
organu Związku poręczającego i za zgodą Władzy Nad

I.

ORGANIZACJA KASY.

zorczej.

A. Nazwa, siedziba,firma, terytorjalny zakri >. działania
oraz cel Kasy.

§ 3.
Zadaniem Komunalnej Kasy Oszczędności powiatu
kozienickiego jest ułatwić gromadzenie oszczędności i ich

S 1.
,,Komunalna Kasa
ckiego"

oprocentowanie oraz uprzystępniać ludności tani

Oszczędności

powiatu

zorganizowana >est pod powyższą nazwą z, sie--

dzibą w Kozienicach,

§ 4.

przez Związek Komunalny powiatu

kozienickiego.
Nazwa powyższa stanowi równocześnie firmę Kasy,
a wymieniony

Związek

jest

związkiem

poręczającym

Związek

powiatu

kozienickiego,

poręczający

2.000 zł. na pokrycie

przyznał

tejże

Kasie

wydatków, połączonych

sumę 8.000 zł. tytułem dotacji bezzwrotnei,
§ 2
Oszczędności

sumę

ze

zor

ganizowaniem i uruchomieniem Kasy, na kapitał zakładowy

obszar powiatu kozienickiego.

Kasa

jako

odpowiedzialność za wszelkie zobowiązani i Kasy.
Związek

Terytorjamy zakres działania Kasy powyższej stanowi

Komunalny

Związek poręczający Kasę, ponosi wobec osób trzecich

tej Kasy.

Komunalna

kredyt.

kozieni-

oraz zobo

wiązał się do dopłaty odpowiednich kwot dalszycn, c ile
powiatu

kozieni

ckiego, posiada odrębną osobowość prawną i w granicach

wspomniane powyżej wydatki przekroczą
sumę.

preliminowaną
■- -- ,
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B. Skład, sposób wyboru i odwołania, tudzież
kompetencje organów K-sy i jej Komisji Re wizyjnej
Organami Kasy są:
1) Rada Kasy, jako organ posiadający prawo stano
wienia w sprawach Kasy,

§ 8.

Równocześnie nie można być członkiem Rady i Za

do Zarządu Kasy, wybiera organ stanowiący Związku po
ręczającego inną odpowiednią

który przyjął mandat członka Rady Kasy, wybiera Rada

‘

Kasy innego członka do Zarządu.

Rada Kasy jest ciałem kolegjalnem, składającem się
z 6-ciu członków.

Członkowie Rady i Zarządu Kary nie mogą wcho
dzić w stosunek osobistego dłużnika do Kasy bez specjal

Członkami Rady Kasy mogą być tylko osoby, posia

nej uchwały Rady Kasy.

dające prawo-wybieralności do Rad gmin wiejskich lub
miejskich na obszarze Pansiwa. Członków Rady Kasy wy
biera na lat 3 stanowiący organ Związku poręczającego;
najmniej 3 członków musi być wybranych z grona organu
stanowiącego Związku poręczającego, reszta może pocho
dzić z poza tego grona.
Corocznie

osobę (§ 6 statutu niniej

szego), na członka Rady, a w miejsce członka Zarządu Kasy,

2) Zarząd Kasy, jako organ wykonawczy.
6.

Nr 2.

rządu Kasy.
W miejsce członka Rady Kasy, który przyjął wybór

§ 5.

§

\

początkowo przez losowanie, a następnie

w kolei starszeństwa wyboru ustępuje 2 członków, a w ich

§' 9.
Rada Kasy wyraża wolę swoją w formie uchwał.
Uchwałom Rady Kasy zastrzega się przedewszystkiem :
a) ustanawianie regulaminów czynności własnych, jej
komisji oraz czynności Zarządu Kasy;
b) wybór i odwołanie Zarządu Kasy;
c) nabywanie realności, celem lokaty funduszu emery

miejsce wybrani zostają nowi członkowie Rady Kasy na

talnego funkcjonarjuszów (pracowników) Kasy, oraz

normalny okres urzędowania. Stale jednakże przestrzeganą

nabywanie i budowę realności dla własnego użytku

być musi zasada, by w skład/ie Rady każdocześnie istniało

z kapitału zasobow ego;

3 członków z grona stanowiącego Związku poręczającego.

d) zbywanie i obciążanie majątku Kasy, przyjmowanie

Z pośród swych członków, wybranych z grona sta
wybiera Rada Kasy

na jej rzecz darowizn i zapisów oraz obejmowanie
zarządów fundacyj;

absolutną większością głosów przewodniczącego i jego za

e) odstąpienie od sporów prawnych, tudziez zatwier

nowiącego

Związku poręczającego,

stępcę.
Ustępujący członkowie
wybrani.

dzanie ugód w tych sporach prawnych, ustanawia
Rady mogą być

ponownie

nie zastępców prawnych Kasy;
f) postanawianie

Zmiana składu lub kadencji

organu stanowiącego

o wnioskach, jakie imieniem

mają być przedkładane

Kasy

Związkowi poręczającemu

Związku poręczającego powoduje równocześnie utratę man

w sprawach Kasy,

datów u członków Rady, wybranych z grona powyższego

otwierania na terytorjum tegoż Związku oddziałów

organu stanowiącego, oraz sprowadza konieczność wyboru

i zbiornic, jak również organizowanie zakładów za

nowych członków w miejsce ustępujących.

stawniczych Oombardów),

Ustępujący członkowie powinni pełnić swe obowiązki

aż do czasu ukonstytuowania się Rady w nowym składzie.
§ 7.
Zarząd Kasy sta n o w i:
Kolegjum złożone z 3-ch członków, powołanych przez
Radę Kasy większością 2 3 głosów pełnego kompletu Rady,
jeśli na posiedzeniu jest obecnych conajmniej 5 członków
Rady ( § 1 2 Statutu niniejszego) na okres 3-ch lat.

g) ustanawianie

a w szczególności w sprawie

zasad co do

sposobu zawiadywania

i użytkowania majątku Kasy oraz co do administra
cji wszelkich jej urządzeń, a w szczególności jej od
działów, zbiornic i zakładów zastawniczych (lom
bardów) ;
h) ustalanie preliminarzy Kasy oraz przyzwalanie

na

. wydatki przeliminarzem nieprzewidziane;
i) przyjmowanie do wiadomości sprawbzdań Zarzadu

Przy wyborze głosuje się na każdego członka osobno.

Kasy rocznych zamknięć rachunkowych, tudzież bi

Naczelnik Zarządu wybieranym jest przez Radę Kasy

lansów Kasy oraz przedkładanie ich Związkowi po

równocześn:e z powołaniem innvch członków Zarządu na
ten sam okres czasu jak i inni członkowie zarządu i jest
pr7evrodniczącym Zarządu.

Równocześnie z wyborem Na

czelnika Zarządu następuje w ten sam sposób wyznaczenie
jego zastępcy
Naczelnikiem, względnie członkiem Zarządu może być

wybrany płatny Dyrektor Kasy.

ręczającemu (§ 29 Statutu niniejszego);
j) postanowienia o użyciu funduszu zasobowego w gra
nicach ustawowych i stawianie

wniosków o roz

dziale zysków, powstałych z obrotów Kasy.
k) postanawianie w granicach ustalonych Statutem ni
niejszym o wnioskach Zarządu w sprawie zaciągania
pożyczek;
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1a

§

1) ustalanie na wniosek Zarządu dopuszczalnej najwyż- ;j
szej m ysokości wkładów, tudzież terminów wypowia

Posiedzenia

Rady

10.

Kasy zwołuje

Przewodniczący,

dania tychże oraz wysokości i początku obowiązy

a w razie przeszkody jego Zastępca w miarę poirzeby,

wania każdoczesnej stopy procentowej tak w sto

conajmniej jednak raz na 3 miesiące.

sunku do dłużników Kasy,

jak i jej wierzycieli,

Rada Kasy musi być nadto zwołana na żądanie or

z prawem upoważnienia Zarządu dc czynienia w po

ganów Związku poręczającego, Władzy Nadzorczej,

Za

szczególnych przypadkach odchyleń od ustalonych

rządu Kasy lub też na pisemny wnios* k conajmniej 2-ch

w powyższym względzie zasad;

członków Rady z podaniem

ł) ustanawianie regulaminów

spraw, które mają być po

mieszczone na porządku dziennym.

wewnętrznych oraz in

strukcji dla Zarządu i pracowników (funkcjonarju-

Zwołanie Rady Kasy poza przypadkami nagłymi na

szów) Kasy, obowiązujących również klijentelę Kasy

stąpić powinno conajmniej na 7 dni przed terminem po

co do sposobu załatwiania spraw ;

siedzenia za pomocą pisemnego zaproszenia, z podaniem
porządku obrad lub też w drodze ustnego zapowiedzenia

m) udzielanie upoważnień do podpisywania firmy Kasy

posiedzenia.

oraz dokumentów, mocą których Kasa zaciąga zobo

Zaproszenie pisemne doręczone być powinno za po

wiązanie wobec osób trzecich, udzielanie pełnomo

twierdzeniem odbioru, zapowiedzeme ustne potwierdzone

cnictw, upoważniających do zaciągania takich zobo

być powinno protokularnie.

wiązań i do działania imieniem Kasy, jakoteż udzie

Przewodniczący Rady otwiera i zamyka posiedzenie

lanie Kierownikom poszczególnych dz.ałów admini
stracji

Kasy,

jej

oddziałów, zbiornic i zakładów i

Rady oraz kieruje jej obradami.

prawa do zastępowania Kasy nazewnątrz w ich za

§

11.

kresie działania, tudzież upoważnień do podpisywa I
|j
Członkowie Rady Kasy obowiązani są uczęszczać
nia w tym zakresie firmy oraz wspomnianego ro
lj-regularnie na posiedzenia Rady Kasy.
dzaju dokum entów;
Członek, który bez usprawiedliwienia opuścił 3 ko
n) ustalanie rodzaju i ilości stanowisk służbowych w ad
li lejne lub 5 choćby niekolejnych posiedzeń Rady Kasy może
ministracji Kasy, oraz wysokości uposażeń, przywią
być pozbawiony mandatu z mocy uchwały organu stano
zanych do ustalonych stanowisk, mianowanie pła
wiącego Związku poręczającego na wniosek Rady Kasy.
tnych kierowników biur i dyrektorów Kasy;
' Od tej uchwały nie służy zainteresowanemu prawo od
o) ustanawianie wynagradzania stale w Kasie zatrudnio
nych członków Zarządu Kasy, oraz ewentualne przy

wołania.
Poza przypadkami,

przewidzianemi w § 8 ust. 2,

znawanie remuneracji dla członków Zarządu i pra

Statutu niniejszego

cowników (funkcjonarjuszów) Kasy za prace ponad-

Rady Kasy ulegają z samego prawa zawieszeniu w czyn

obow iązkow e;

nościach, ora*, tracą mandat w tych samych przypadkach

i w ustępie

powyższym

członkowie

(pragmatyki i| i z temi samemi skutkami, co członkowie organu stano
wiącego Związku poręczającego Kasę.
służbowej) dla pracowników (funkcjonarjuszów) Kasy,
Członkowie Rady Kasy sprawują swe czynności bez
oraz ustalanie statutu emerytalnego dla tych że;
płatnie, mogą jednak otrzymać zwrot kosztów podróży
r) postanawianie o przepisach dyscyplinarnych dla pra
i wynagrodzenie za obecność na posiedżeniach podług
cowników (funkcjonarjuszów) Kasy, określenie władz
zasad, ustalonych dla członków organu stanowiącego związku
dyscyplinarnych, tudzież wybór i określenie ich kom
poręczającego.
petencji ;
§ 12 .
s) wydawanie opinji i występowanie na wniosek Za
Rada Kasy zdolna jest do powzięcia uchwał oraz
rządu z wszelkiemi wnioskami do Władz w spra
do dokonywania wyborów, jeżeli na posiedzeniu obecna
wach Kasy .
jest więcej, niż połowa statutowej liczby członków Rady
t) wystąpienie do organu stanowiącego Związku porę < łącznie z przewodniczącym posiedzenia.

p) postanawianie

przepisów

służbowych

czającego z wnioskiem o ewentualną„likwidację Kasy;

w) określanie w granicach Statutu niniejszego przypad
ków i warunków, kiedy Zarzad Kasy upoważniony
jest wykonać

za Radę Kasy prawo

w sprawach Kasy.

Wyjątek od powyższej zasady zachodzi w przypadku,
| gdy idzie o powzięcie uchwał w spraw ie:

u) ustalanie projektów zmian statutowych;

stanowienia

a) zbycia nieruchomuści lub zaciągnięcia pożyczki,
b) wniosków o otwarcie na terytorjum Związku porę
czającego oddziałów i zbiornic, jak również o orga
nizowanie zakładów zastawniczych (lombardów),

c

16

Kielecki Dziennik W ojew ódzki.

Na posiedzeniach tych .Komisyj przewodniczy Na

c) ustalaińe rodzaju i ilości stanowisk służbowych w ad
ministracji Kasy, oraz wysokości uposażeń, przywią

czelnik Zarządu lub jego zastępca.

W przypadkach, gdy

chodzi o sprawy osobiste tych ostatnich, lub, gdy wymie

zanych do odnośnych stanowisk,
d) wyboru Zarządu i Komisyj Kasy

nieni zrzekną się przewodnictwa,

e) mianowania kierowników biur i dyrektorów Kasy,
oraz przyznawanie remuneracji

Nr 2.

j1

Komisja wybiera prze

wodniczącego ze swego grona.

członkom Zarządu !:
§

i pracownikom [funkcjonariuszom) K a s\.
f) ustalanie regulaminów i preliminarzy Kasy,

Z każdego posiedzenia

16.
Rady Kasy spisuje się pro

g) określanie przypadków i warunków, kiedy Zarząd I tokół. Do protokółu wpisuje się nazwiska obecnych na
posiedzeniu: Przewodniczącego, piszącego protokół, człon
Kasy upoważniony jest wykonać za Radę Kasy prawo
ków Rady, członków Zarządu Kasy, pracowników (funkcjostanowienia w sprawach Kasy,
h) uchwalanie projektów zmian statutowych.

narjuszów) Kasy, porządek dzienny, zgłoszone wnioski i po

przypadków Rada Kasy

wzięte uchwały w dosłownem brzmieniu z podaniem liczby

może powziąć uchwałę o ile za wnioskiem padły przynaj

głosów ,,za“ i „przeciw 1 , oraz liczby wstrzymujących się

W każdym z powyższych

mniej cztery głosy, a na posiedzeniu jest obecnych przy

od głosowania, a przy wyborach liczbę głosów, oddanych

najmniej 5 członków Rady. O ile na 2-ch kolejno zw oły

na poszczególnych kandydatów, wreszcie nazwiska członków

wanych posiedzeniach nie stawi się wymagana ilość człon

Rady, którzy nie usprawiedliwili swego nieprzybycia na

ków Rady — Naczelnik Zarządu Kasy powinien o tern za

posiedzenie.

wiadomić Związek poręczający, którego organ wykonawczy

Protokół,

który sporządza się w toku posiedzenia,

może spowodować zwołanie ponownego posiedzenia z tym

powinien być najpóźniej na następnem posiedzeniu Radzie

samym porządkiem obrad. Do ważności uchwał zwołanego

Kosy odczytany i przyjęty, oraz podpisany przez przewo

w ten sposób posiedzenia wystarczy obecność więcej niż

dniczącego, przez piszącego protokół oraz przez jednego

połowy statutowej liczby członków Rady.

członka Rady.
§

§ 13.

17.

Do zakresu działania Zarządu Kasy należy przede-

Uchwały Rady Kasy zapadają większością głosów

wszystkiem :
a) zarządzanie majątkiem i sprawami Kasy według za

członków biorących udział w głosowaniu.
W razie równości głosów wniosek upada; w razie
równości głosów przy wyborach, rozstrzyga los, wycią

sad Statutu niniejszego i przepisów ustanowionych
przez Radę Kasy,
b) kieiownictwo administracją Kasy, oraz nadzór nad

gnięty przez Przewodniczącego.
2 obecnych

administracją jej osobnych urządzeń, a w szczegól

musi być zarządzone głosowanie imienne. Przy wyborach,

ności jej oddziałów, zbiornic i zakładów zastawni

Głosowanie jest jawne.

Na żądanie

oraz sprawach personalnych głosowanie jest tajne.

czych (lombardów),
c) sporządzanie preliminarza przychodów i rozchodów

§ 14.

Kasy, przedstawianie

Radzie Kasy rocznych zam

Członek Rady Kasy powinien wstrzymać się od gło

knięć rachunkowych, bilansów i sprawozdań Kasy,

sowania we wszystkich sprawach, w których jest osobiście
zainteresowany.

d) postanawianie o nabyciu na licytacji nieruchomości

Jeżeli Rada Kasy z powyższego powodu stanie się

rowana suma nie pokryje całkowicie wierzytelności

niezdolną do powzięcia uchwał, natenczas uchwałę Rady
Kasy zastąp* uchwała organu stanowiącego Związku porę
czającego.
Członkowie

obciążonych pożyczką Kasy, o ile najwyższa zaofia
Kasy,
e) nadzór zwierzchni nad pracownikami (funkcjonariu
szami) Kasy, oraz nad prowadzeniem rachunkowości

Zarządu Kasy obowiązani są uczestni

czyć w posiedzcu ach Rady Kasy. Na posiedzeniach tych
służy im głos doradczy poza koleją mówców.
Pracownicy (funkcjonariusze) Kasy mogą być powo
ływani na posiedzenia Rady Kasy,

celem udzielenia po

trzebnych wyjaśnień, względnie referowania spraw.

Kasy,
f) staranie się o należyte użycie wkładów i odpowie
dnie ich ulokowanie, jakoteż o należyty obrót pie
niędzy

i

prowadzenie

wszystkich

operacyj

Kasy

z zachowaniem Statutu i przepisów obowiązujących,
g) mianowanie pracowników (funkcjonarjuszów) Kasy na
ustalone przez Radę Kasy stanowiska służbowe w tych

§ 15.
Rada Kasy może do poszczególnych spraw wybrać
ze swego grona komisję,

przypadkach, w których to mianowanie nie jest za
strzeżone Radzie, jakoteż przyjmowanie i oddalanie
pracowników kontraktowych,

Nr 2.
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h) stanowienie uchwał w sprawach Kasy z upoważnie
nia Rady Kasy w przypadkach i warunkach, okre
ślonych,

wewnętrznym

porządkiem

(regulaminem)

przyjmowania klijentów,

oraz urzędowania dla Zarządu, pracowniKÓw i Kasy
wniosków

na posiedzenia

przez Radę członka Zarządu Kasy i opatrzone pieczęcią Kasy.
Na zasadzie uchwały Rady Kasy, Zarząd Kasy może

wszelkich

innych

kierownikom

administracji Kasy,

poszczególnych

działów

jej oddziałów, zbiornic i zakładów

udzielić prawa do zastępowania Kasy nazewnątrz w ich

Rady

zakresie działania. Prawem tom można również objąć upo

Statutem

oraz dokumentów, z których ma powstać obowiązek pra

ważnienie do podpisywania w tym zakresie firmy Kasy,

Kasy i wykonania jej uchwał,
k) załatwianie

podpisane przez jednego, upoważnionego do tego

aż do odwołania

czynności Kasy,
i) wyznaczanie dm i godzin
j) przygotowywanie

tego,
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czynności

Radzie Kasy lub innym jej organom wyraźnie nie

wny Kasy.

zastrzeżonych,

jednak zawsze nadto podpis Naczelnika Zarządu.

W tym ostatnim przypadku koniecznym jest

Kierownictwo technicznych czynności Kasy sprawuje

§ 18.
Naczelnik i członkowie Zarządu Kasy obowiązani są

ped nadzorem Rady Kacy i pod bezpośrednim zwierzchni

dochować tajemnicy co do prowadzenia interesów, stosun

ctwem Naczelnika Zarządu Kasy

ków kredytowych i sposobu wytwórczości zawodowzj kli

wnik (funkcjonarjusz) Kasy z tytułem Dyrektora Kasy.

jentów Kasy.
Do członków Zarządu, sposobu obradowania, stano

Jest

on

równocześnie

bezpośrednim

przełożonym

służbowym pracowników (funkcjonarjuszów) Kasy.

wienia uchwał i odbywania posiedzeń, mają odpowiednie
§

zastosowanie odnośne przepisy §§10 — 16 Statutu mniejszego.
Powołanie na urząd Naczelnika Zarządu wymaga za

odpowiedzialny praco

20.

Pracownicy (funkcjonariusze) Kasy nie mogą być człon

twierdzenia ze strony organu wykonawczego Związku porę

kami Rady Kasy, ani Komisji Rewizyjnej Kasy.

czającego.

oni wchodzić w stosunek osobistego
Przepis ustępu pierwszego

Kierownictwo bieżących czynności Kasy sprawuje
Naczelnik Zarządu Kasy względnie jego zastępca. Jest on
równocześnie naczelnym zwierzchnikiem służbowym w szy
stkich pracowników (funkcjonarjuszów) Kasy.

odpowiednie zastosowania.
Prawa i obowiązki pracowników (funkcjonarjuszów)
przez Radę Kasy.

sprzeciwu co do uchwał Rady i Zarządu Kasy i prawo
uchwał i zarządzeń

art. 18 Statutu niniej

szego ma również do pracowników (funkcjonarjuszów) Kasy

Kasy określają przepisy służbowe i uposażeniowe, wydane

Naczelnikowi Zarządu Kasy służy do dni 7-miu prawo
wykonania

dłużnika do Kasy,

ani też poręczycieli.

§ 19.

wstrzymania

Nie mogą

tych

§

21 .

ciał
Związek poręczający sprawuje kontrolę nad Kasą za

w przypadkach następujących :
a) powzięcia uchwały sprzecznej z postanowieniami
statutu Kasy, względnie z postanowieniami rozporządzenia

pośrednictwem Komisji Rewizyjnej.
Komisja Rewizyjna jest organem kolegjalnym i składa

Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 kwietnia 1927 r.

się z 3-ch członków, których wybiera i odwołuje organ

o komunalnych kasach oszczędności (Dz. Ust. R. P. Nr 38,

stanowiący Związku poręczającego.

poz. 339) i rozporządzenia wykonawczego z dnia 26 marca

W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą

wchodzić

członkowie Rady, ani Zarządu Kasy, ani też pracownicy

1928 r. (Dz. Ust. R. P. Nr 44, poz. 424),
b) powzięcia uchwały sprzecznej z interesami Kasy,

(funkcjonarjusze) Kasy; natomiast mogą być do tej Komisji

bądź też jej związku poręczającego z obowiązkiem nie

powoływane nie wchodzące w skład organów lub personelu

zwłocznego zwrócenia się w tych sprawach o decyzję do

pracowników (funkcjonarjuszów) Kasy osoby z pośród lub

Rady Kasy w wypadku zawieszenia uchwały Zarządu, zaś

z poza grona organu stanowiącego Związku poręczającego,

do organu wykonawczego związku poręczającego w w y

zwłaszcza rzeczoznawcy, a to bądź z głosem stanowczym,
jako jej członkowie, bądź też z głosem doradczym, jako

padku zawieszenia uchwały Rady Kasy.
Naczelnik Zarządu zastępuje Kasę nazewnątrz wo
bec urzędów publicznych i osób trzecich, prowadzi w jej
imieniu korespondencję i podpisuje za nią pisma, doku
menty i ogłoszenia.
Firma Kasy oraz dokumenty,

mocą których

jej asesorzy.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać
w stosunku osobistego

dłużnika do Kasy bez specjalnej

uchwały organu stanowiącego Związku poręczającego.

Kasa

Przepisy ustępu 3 § 11 Statutu niniejszego odpowie

zaciąga zobowiązania wobec osób trzecich, jak niemniej

dnio obowiązują również członków Komisji Rewizyjnej.

pełnomocnictwa, upoważniające do zaciągania takich zobo

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają człon

wiązań i do działania imieniem Kasy, muszą być oprócz

kowie tej Komisji z pośród swego grona.
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Uchwały Komisji Rewizyjnej

zapadają większością

§ 25.

głosów pełnej liczby jej członków. Do ważności zaś uchwał
niezbędną jest obecność 2 ch członków
zyjnej.

Komisji Rewi

Uchwały te powinny być protokołowane.

kół podpisuje

Proto

Kasa jest obowiązana

Rewizyjnej.
Pozatem do członków Komisji Rewizyjnej, do obrad
mają odpowiednie zastosowanie

posiadać

względnie

zebrać

fundusz zasobowy, przeznaczony przedewszystkiem na po
krycie ewentualnych strat Kasy.

Przewodniczący i jeden członek Komisji

i posiedzeń tej Komisji

Nr 2

Fundusz zasobowy tworzy się z corocznych zysków
Kasy; mogą też być przeznaczone na fundusz zasobowy
bezzwrotne dotacje Związku poręczającego, zapisy i t. p.
Fundusz zasobowy gromadzić należy do czasu, póki

przepisy §§ 1 0 , 1 1 , 14 ust. 1 , 2 i 4 i § 16 Statutu ni

wraz z narosłemi .p/ocentami r.ie osiągnie wysokości co-

niejszego.
§

najmniej 10°/0 sumy wkładów oszczędnościowych.

22 .

Obowiązkiem Komisji Rewizyjnej jest zbadanie rO'

W tej

wysokości powinien fundusz ten być nadal utrzymywany.

cznego sprawozdania z działalności Kasy i zamknięcia ra

Gdy funndusz zasobowy wynosić będzie więcej niż

chunków Kasy, złożonego Związkowi poręczającemu przez

5°/0 wkładów oszczędnościowych, to połowa zysków Kasy

Radę Kasy, a nadto sprawdzanie stanu Kasy przynajmniej

może być użyta na cele użyteczności publicznej.

1 raz na kwartał.

fundusz wynosi 1 0 °/o wkładów, to zyski Kasy moga być

Taki sposób

dokonywania rewizji

porządek (regulamin)

czynności,

określa osobny

rewizje Kasy, oraz wszelkich

jej

urządzeń, a w szczególności jej oddziałów, zbiornic i za
kładów zastawniczych (lombardów).
W celu wykonania powyższych czynności wolno Ko
misji Rewizyjnej żądać od Rady i Zarządu Kasy, jej od
działów,

Dla określenia wysokości funduszu zasobowego mia
rodajną jest w obu powyższych przypadkach, suma wkła

Komisja kew izy,na uprawniona jest też przeprowa
dzać niespodziewane

w całości użyte na cele użyteczności publicznej.

uchwalony przez organ

stanowiący Związku poręczającego.

Jeżeli

zbiornic i zakładów zastawniczych (lombardów)

wszelkich potrzebnych wyjaśnień, aktów, ksiąg kasowych,
zapisów i dowodow, oraz zwiedzać i badać wszelkie urzą
dzenia Kasy.

dów

oszczędnościowych

z tego

roku obrachunkowego,

w którym ta suma była najwyższa,

licząc od dnia za

twierdzenia Statutu niniejszego.
Na podstawie uchwały Rady Kasy i za pozwoleniem
Władzy

Nadzorczej,

może

Kasa nabywać

i

budować

z funduszu zasobowego realności dla własnego użytku.
Pozatem fundusz zasobowy lokowanym może być tylko
w sposób przewidziany w § 46 punktach 1 — 4, oraz 10
Statutu niniejszego,

przyczem o wyborze tych sposobów

| lokaty decyduje Rada Kasy.

Ze swych czynności składa Komisja Rewizyjna spra
wozdanie organowi stanowiącemu Związku poręczającego,
przesyłając jednocześnie

odpisy organowi wykonawczemu

tegoż Związku przy dołączeniu odpisów dla Rady i Za
rządu Kasy.
Ogłoszenia Kasy wywieszane będą na widok pu
urzędowym Kasy,

Dla zabezpieczenia funduszu zasobowego powinna
Kasa posiadać względnie utworzyć nadto osobny fundusz
wyrównawczy na pokrycie ewentualnych strat kursowych,

§ 23.
bliczny w lokalu

§ 26.

oraz jej oddziałów,

zbiornic i zakładów zastawniczych (lombardów), jako też

wynikłych z obliczenia kursu walorów, znajdujących się
jako część stanu czynnego w funduszach Kasy.
Fundusz wyrównawczy tworzy się (uzupełnia się) w y

w lokalu urzędowym jej Związku poręczającego, oraz sto

łącznie z wykazanych księgami zwyżek kursowych.

sownie do uznania Zarządu Kasy w urzędach gminnych

obliczaniu w

i magistratach na obszarze działania Kasy.

wysokości funduszu zasobowego w stosunku do sumy w kła

myśl poprzedniego

Przy

paragrafu procentowej

dek oszczędności fundusz ten nie może być policzany.
II

MAJĄTEK I FUNDUSZE KASY.
§ 27.

§ 24.
Majątek Kasy stanowi majątek osobny, oddzielony

Na zabezpieczenie poszczególnych

swych

operacji,

prawnie od majątku Związku poręczającego i osobno ad

jakoteż ua własne cele inwestycyjne uprawniona jest Kasa

ministrowany. — Majątkiem tym odpowiada Kasa za zo

tworzyć również fundusze specjalne.

bowiązania, jakie jako osoba prawna zaciągnęła względem
wkładców i innych wierzycieli
Fundusze należące do majątku Kasy lub jej powie

Fundusze te mogą być tworzone

dopiero po za

dośćuczynieniu obowiązkom w przedmiocie funduszu za
sobowego

(§ 25

Statutu niniejszego).

Przepis o loka

rzone, nie mogą być łączone z funduszami Związku porę

cie funduszu zasobowego ma odpowiednie zastosowanie

czającego i powinny być odrębnie administrowane.

także i do powyższych funduszów.

Nr 2.
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Firma i sam zakład Kasy, jakoteż firma (nazwa) Jej

§ 28.
Rokiem obrachunkowym Kasy jest rok kalendarzowy.

oddziałów, zbiornic i zakładów zastawniczych (lombardów)

Rachunkowość swoją prowadzi Kasa według systemu

oraz same te urządzenia nie mogą być przedmiotem ani
operacyj Kasy,

k-si^gowości podwójnej.
Rachunkowość kapitału zakładowego, funduszu zaso

aui

też

żadnych

tranzakcji

ze

strony

Związku poręczającego.

bowego i funduszu wyrównawczego — prowadzoną ma
A.

być oddzielnie.
nadzoru

organu

Kasy nad czynnościami i rachunkowością Kasy

Sposóo

wykonywania

bieżącego

określa

porządek (regulamin] czynności, uchwalony przez Radę Kasy.
§ 29.

Operacje

bierne.

§ 32.
Kasa przyjmuje wkłady oszczędnościowe na ksią
żeczki oszczędnościowe, które mogą być wystawione na
okaziciela lub na imiennie oznaczoną osobę.

Najpóźniej w ciągu 3-ch miesięcy po upływie roku

Książeczka oszczędnościowa może opiewać tylko na

obrachunkowego, Zarząd Kasy powinien złożyć Radzie Kasy

gotówkę i stanowi dowód posiaJania w Kasie wierzytel

sprawozdanie z działalności Kasy za Dezpośrednio ubiegły \ ności w wysokości każdoczesnego jej salda.
rok obrachunkowy wraz z bilansem majątku Kasy i fun
duszów jej powierzonych

oraz

zamknięcie

rachunkowe

rachunek osób trzecich.

wszelkich przychodów i rozchodów Kasy.
Sprawozdanie to wraz z bilansem oraz zamknięcie
rachunków należy po przyjęciu ich przez Radę Kasy prze
słać najpóźniej do 4-ch miesięcy, licząc od dnia ukończe
nia się roku obrachunkowego, organowi wykonawczemu
związku

poręczającego,

celem

powzięcia

Kasa przyjmuje wkłady od osób fizycznych i pra
wnych nietylko na ich własny rachunek, lecz także na

co

do

nich

uchwały przez organ stanowiący tegoż związku.

§ 33.
Kasa nie jest obowiązana przyjmować ua książeczki
oszczędnościowe wkładów poniżej kwoty 1 złotego.
Dopuszczalną najwyższą kwotę wkładu na książeczkę
oszczędnościową ustala Rada Kasy (§ 9 ust. 2 p. 1. Sta
tutu niniejszego )

W bilansie i zamknięciu rachunkowem, walory, ma-

Kasa nie jest obowiązana przyjmować wkładek
iące obieg na giełdzie, powinny figurować podług kursu ; oszczędnościowych w następujących przypadkach :
ostatniego dnia roku obrachunkowego, a te walory, które
a) gdy wkładka nie dosięga dopuszczalnej Statutem
nie mają takiego obiegu, podług kursu walorów podobnych
najniższej kwoty wkładki lub sama względnie łącznie
lub podług ich wartości rynkowej. Inne objekty należy i z poprzedniemi przekracza ustanowioną tym Statutem naj
wykazywać w wartości nieprzekraczającej kosztów na wyższą kwotę w kładów ;
bycia. Należności wątpliwe należy zapisać na straty.
Sprawozdanie z działalności wraz z bilansem i pro
jektem rozdziału zysków

oraz

zamknięcie

rachunkowe

powinny być przedkładane corocznie Władzy Nadzorczej
w ciągu jednego miesiąca po uznaniu ich przez organ
stanowiący Związku poręczającego oraz podane do wia
domości publicznej w sposób przepisany dla ogłoszeń Kasy
(§ 23 Statutu niniejszego).
§ 30.

b) gdy chodzi o wystawienie książeczki oszczędno
ściowej na obcą walutę;
c) gdy zgłoszane przez wkładcę warunki kasa uzna
za niedogodne dla siebie;
d) gdy niema widoków na odpowiednie ulokowanie
funduszu wkładkowego ;
e) gdy wkładca już raz dopuścił się nadużycia zau
fania K asy;
f) gdy Kasa stoi przed likwidacją.

Kasa obowiązana jest przechow zwać księgi wkładek
oszczędnościowych przez cały czas swego istnienia, inne

§ 34.

księgi przez lat 1 0 ; natomiast może ona niszczyć spłacone

Kasa uprawniona jest wypuszczać znaczki oszczędno
ściowe w cenie niższej od oznaczonej powyżej najniższej
kwoty wkładów oraz przyjmować te znaczki, jeżeli razem
złączone dają kwotę przewidzianego powyżej wkładu naj
niższego. Może również Kasa rozdzielać skarbonki oszczędno
ściowe i złożone w nich kwoty przyjmować na warunkach
wyżej wymienionych jako wkłady na książeczki oszczęd
nościowe.
Jeżeli wkład, złożony na poszczególna książeczkę
osiągnie ustaloną przez Radę Kasy kwotę najwyższą, na
tenczas nie może on być zwiększony przez nowe wpłaty,
lecz tylko przez kapitalizowanie się procentów.

książeczki oszczędnościowe i inne zapiski z 5-ciu lat wstecz.
Okresy powyższe liczą się od daty odnuśnych kwi
tów, zapisków względnie roku zamknięcia rachunków i ksiąg
oraz od daty ostatniego wpisu, uskutecznionego na ksią
żeczce.
III.

OPFRACJE KASY
§ 31.

Kasa uprawniona jest do dokonywania tylko tych
rodzajów operacji, które wyszczególnione są w statucie
niniejszym.
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§ 35.
Wkładki oszczędnościowe księguje Kasa na tego, na
kogo Książeczką oszczędnościowa jest wystawiona.
Na p.erwszcj stronie książeczki zaznacza się numer
otworzonego w kasie rachunku, datę wystawienia ksią
żeczki i zapis o ewentualnych zastrzeżeniach, a jeżeli ksią
żeczka wystawiona jest na imiennie oznaczoną osobę,
także nazwisko i imię tej osoby.
Z każdą książeczką oprawiony jest wyciąg Statutu
niniejszego, dotyczący wkładów oszczędnościowych.
Książeczkę oszędnościową wystawia Kasa w sposób
przepisany dla dokumentów, z których powstaje zobowią
zanie Kasy ( § 1 9 ust. 3 Statutu niniejszego).
W braku odmiennego zastrzeżenia każda suma, wpła
eona na książeczkę, jest w stosunku do Kasy wierzytel
nością tego, na kogo Książeczka jest wystawiona.
Każdy wpis lub zastrzeżenie w książeczce oszczęd
nościowej stwierdzony powinien być poza podpisem skar
bnika także przez podpis Dyrektora Kasy.
Zapisków lub zastrzeżeń osób prywatnych w ksią
żeczkach Kasa nie jest obowiązana uwzględniać, choćby
nawet pochodziły od wkładcy lub osoby, uprawnionej do
podejmowania wypłat. Omyłki skreśla się z pisemnem po
twierdzeniem na książeczce skreślenia w sposób dla wpi
sów obowiązujący.
§ 36.
Do umownego przeniesienia wierzytelności, wynika
jących z książeczki oszczędnościowej — nawet na imiennie
oznaczoną osobę wystawionej, — wystarcza wręczenie tej
książeczki nabywcy wierzytelności i całkowita lub czę
ściowa wyplata wierzytelności może nastąpić za przedsta
wieniem książeczki, przyczem Kasa nie ma obowiązku ba
dać legalności posiadania książeczki, przedstawionej do
wypłaty, o ile wypłaty nie uzależniono od pewnych określo
nych w tym względzie warunków lub o ile utrata książeczki
nie została przedtem zgłoszona w Kasie.
O ile chodzi o książeczki, wystawione na imiennie
oznaczoną osobę bez zastrzeżeń co do osób uprawnionych
do podnoszenia wkładów, uważa się każdego przedstawia
jącego książeczkę do wypłaty za prawnego pełnomocnika
tej osoby, na którą książeczka jest wystawiona.
§ 37
Wpłaty mogą być uskuteczniane również bez przed
kładania książeczki oszczędnościowej, a mianowicie drogą
przekazów pocztowych, listów pieniężnych, czeków i t, p.
Wpisania do książeczki oszczędnościowej uskutecznionych
w powyższy sposób wpłat dokonywa Kasa przy najbliższem
przedstawieniu jej książeczki oszczędnościowej.
Całkowita lub częściowa wypłata przez Kasę w ie
rzytelności, wynikającej z książeczki oszczędnościowej,
może nastąpić w drodze pocztowej na koszt i ryzyko
wkładcy tylko za poprzedmem nadesłaniem Kasie ksią
żeczki, podaniem sposobu przekazania wypłaty oraz adresu
wkładcy względnie osoby, na ręce której wypłata ma na

Nr 2.

stąpić i za wyraźnem wsKazaniem, w jaki sposób i do
czyich rąk książeczka ma być zwrócona lub też czy ma
zostać zatrzymana do rozporządzenia wkładcy. Wypłata
może być dokonana w powyższy sposób na polecenie
wkładcy do rąk osoby trzeciej tylko wtedy, jeżeli odpo
wiednio do polecenia wypłaty legitymuje się i jeżeli osnowa
zastrzeżeń w księdze zastrzeżeń (§ 38 Statutu niniejszego)
co do odnośnego wkładu wypłacie takiej się nie sprzeciwia.
Kasa upoważniona jest do potrącania z wkładu po
niesionych przez siebie kosztów pocztowych.
Przy wypłacaniu całego kapitału wraz z procentami
Kasa książeczkę oszczędnościową zatrzymuje i kasuje.
§ 38.
Jeżeli wypłatę wierzytelności, wynikającej z ksią
żeczki oszczędnościowej, uzależniono od pewnych określo
nych warunków, to Kasa musi o tern zapisać do ksią
żeczki oszczędniościowej odpowiedme zastrzeżenie. W y
płaty wierzytelności z takich książeczek można uskuteczniać
tylko ściśle według osnowy zastrzeżenia.
I ączenie kilku warunków równocześnie jest dopuszczalnem, o ile warunki te wzajemnie się nie wyłączają i nie
są sprzeczne ze sobą, a określone są w sposób, wyklu
czający wątpliwość co do sposobu ich dopełnienia. Za
strzeżenia nie mogą się sprzeciwiać przepisom obowiązu
jących ustaw
Zastrzeżone warunki mogą wychodzić zarówno od
Kasy, jak i od wkładcy, i na warunki te musi się zgodzić
zarówno Kasa jak i wkładca.
Wypłata wkładów z książeczek, uwarunkowanych
zastrzeżeniami dokonywaną być może tylko zgodnie z osnową
zastrzeżeń. Zastrzeżenie można zmienić lub wycofać. Za
pisy o zastrzeżeniach ich zmianie lub cofnięciu należy
uwidaczniać nietylko w samej książeczce, lecz także
w odnośnej księdze wkładów, pełną zaś osnowę zastrze
żenia należy wpisać do specjalnej księgi zastrzeżeń, prze
chowywanej pod zamknięciem.
§ 39.
Jeżeli między niniejszą Kasą, a innemi komunalnemi
kasami oszczędności i gminnemi kasami pożyczkowooszczędnościowemi dojdzie do skutku porozumienie co do
wzajemnego przyjmowania wkładów i dokonywania w y
płat na wystawione przez siebie książeczki oszczędnościowe,
natenczas dojście do skutku takiego porozumienia obowią'
zany jest Zarząd Kasy podać do publicznej wiadomości
w sposób, przewidziany dla ogłoszeń Kasy (§ 23 Statutu
niniejszego).
§ 40.
Ustalony przez Radę Kasy procent od wkładów,
o ile wkładca nie zażąda wypłaty odsetek, dolicza się do
tychże wkładów, o ile zaś tej wypłaty zażąda, wypłaca
się co pół roku według 2 ustalonej stopy z upływem
półrocza.
Bieg procentów rozpoczyna się od dnia drugiego
następującego po dniu wpłaty i liczy się do dnia po
przedzającego dzień wypłaty.
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Oprocentowanie książeczek może być różne w za
leżności od terminu wypowiedzenia wkłaJu lub też od
zgłoszonych zastrzeżeń, aloo innego uwarunkowania wy
płaty wkładu.
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stępowania przewidzianego w przepisach o umorzeniu ty
tułów na okaziciela, obow.ązujących w siedzibie Kasy.

Wydanie duplikatu oraz wypłaty wkładów lub pro
centów po upływie sześciu miesięcy od ogłoszenia o utraKasa zastrzega sobie możność wyróżnienia, w drodze l! cie książeczki, a przed uznaniem jej za nieważną nastąpić
prernji lub rozlosowywauia nagród pewnych kategoryj ksią ' może na odpowiedzialność Kasy tylko do rąk tej osoby,
żeczek, które Rada Kacy uzna za zasługujące na takie która jest uprawniona do rozporządzenia wkładem.
wyróżnienie.
Duplikat wystawia się na saldo książeczki pierwotnej.
Wysokość i początek obowiązywania ustalonej stopy
procentowej od wkładów jakoteż warunki ewentualnych ■
§ 44.
premij i rozlosowy wania nagród Kasa podaje do publicznej
Przedawnienie wierzytelności z tytułu niepodniesiowiadomości w sposób przewidziany dla ogłoszeń Kasy
nych z Kasy wkładów oszczędnościowych, jakoteż skapitali
l§ 23 Statutu niniejszego).
zowanych procentów od takich wKładów następuje z upły
wem lat trzydziestu od dnia dokonania ostatniego wkładu
§ 41.
lub ostatniej wypłaty względnie od dnia dopisania poraź
Całkowita lub częściowa wyplata przez Kasę w ie
ostatni przez Kasę procentów na książeczce oszczędno
rzytelności, wynikającej z książeczki oszczędnościowej może
ściowej.
nastąpić — nawet w przypadkach egzekucji tylko za jej j
Bieg trzydziestoletniego przedawnienia w tych przyprzedstawieniem.
|| padkach, gdzie chodzi o wkłady z odroczoną lub wstrzyWstrzymanie wypłaty wkładów z książeczki oszczęd
! maną wypłatą względnie dotknięte zakazem sądowym, lub
nościowej nastąpić może w przypadkach i w sposób prze
płatne za określonym z góry terminem wypowiedzenia,
widziany w przepisach o umorzeniu tytułów na okaziciela,
!' nie może w stosunku do części wkładu, dotkniętej powyżobowiązujących w siedzibie Kasy.
I szemi ograniczeniami rozpocząć się przed przywróceniem
I! prawa do rozporządzenia wkładem, względnie prz»d upły
§ 42.
wem terminu określonego dla wypowiedzenia.
W myśl art. 20 ust. 1. rozporządzenia Prezydenta |
W stosunku do książeczek oszczędnościowych, w y
Rzeczypospolitej z dnia 13 kwietnia 1927 r. o komunał- !
stawionych na imię oscby niewlasnowolnej, o ile o tern
nych kasach oszczędności (Dz. U. R. P. Nr 38, puz, 339)
w książeczce było zapisane odpowiednie zastrzeżenie, bieg
wkłady na książeczki oszczędnościowe Kasy, rządzącej się
przedawnienia nie inoże się rozpocząć przed uzyskaniem
Statutem niniejszym, posiadają charakter funduszów, ulo
własnowolności przez wspomnianą osobę.
kowanych z bezpieczeństwem prawnem (pupilarnem).
Lista wierzytelności, ulegających przedawnieniu, po
Książeczki oszczędnościowe tej Kasy w myśl art. 20
daną będzie na sześć miesięcy przed upływem okresu
ust. 2 powyższego rozporządzenia będą przyjmowane przez
przedawnienia do wiadomości publicznej w sposób prze
państwowe względnie komunalne władze, urzędy i zakłady
widziany dla ogłoszeń Kasy (§ 23 Statutu niniejszego).
jako wadja przy wszelkich przetargach, jako kaucje akcy
W ciągu powyższego okresu osoby, uprawnione do rozpo
zowe i celne, jako kaucje przy zawieraniu umów oraz
rządzania odnośnemi wierzytelnościami, mogą żądać wy
jako zabezpieczenie pieniężne z innych tytułów wymagane.
płaty tych wierzytelności względnie prosić o ich dalaze
Jako wadja i kaucje, składane władzom państwo utrzymanie tia rachunku Kasy.
wym, względnie komunalnym urzędom i zakładom, nie
Przedawnione wierzytelności przelewa Kasa na fun
mogą być przyjmowane książeczki oszczędnościowe opa'
dusz zasobowy.
trzone zastrzeżeniami.
§ 45
§ 43.
Kasie przysługuje prawo wypowiadania wierzytelności.
W razie utraty książeczki oszczędnościowej uniewa
Wypowiedzenie wkładu poszczególnemu wkładcy może
żnienie jej i wydanie duplikatu może nastąpić po prze być dokonane ustnie, z zaznaczeniem tego w książeczce
prowadzeniu postępowania, przewidzianego w przepisach
oszczędnościowej lub też przez zawiadomienie pisemne.
0 umorzeniu tytułów na okaziciela, obowiązujących w sie
Wypowiedzenie wkładów może nastąpić także przez
dzibie K asy; duplikat książeczki może jednak być wydany
podanie go do wiadomości pjblicznej w sposób przewi
już po upływie 6 -ciu miesięcy od daty pierwszego ogło dziany dla ogłoszeń Kasy (§ 23 statutu niniejszego).
szenia o jej utracie.
Wierzytelności takie mogą być złożone do depozytu
Zagubienie, zniszczenie lub inną utratę książeczki
sądowego, jeżeli nie zostaną podniesione w następujących
oszczędnościowej może jej posiadacz zgłosić pisemnie lub
przypadkach:
ustnie bezpośrednio w zakładzie głównym Kasy lub jej
a) jeżeli nie będą podniesione w terminie naznaczo
oddziale względnie zbiornicy, skąd mu książeczkę wydano.
nym w zawiadomieniu, ogłoszeniu lub w ezw aniu;
b) jeżeli w odpowiedni sposób nie stanie się zadość
Zgłoszenie powyższe obowiązuje Kasę dopiero od
chwili doręczenia jej dowodu sądowego o wdróż* mu po
warunkom ustalonym przez właściwe organa Kasy.
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Takie złożenie wspomnianych wierzytelności jest
równoznaczne z ich wypłaceniem.
Od wkładów wypowiedzianych Kasa z upływem ter
minu wypowiedzenia niema obowiązku płacić lub doliczać
dalsze procenty.
B. O p e r a c j e

czynne.

§ 46.
Kasa uprawniona je s t:
1 ) nabywać polskie państwowe papiery procentowe,
listy zastawne i obligacje banków państwowych, akcje
Banku Polskiego, tudzież listy zastawne krajowych towa
rzystw kredytu długoterminowego, emitowane za zabezpie
czeniem prawnem fpupilarnem), obligacje związków komu
nalnych i komunalnych instytucyj kredytowych, tudzież
banków, gwarantowanych przez związki komunalne, oraz
udziały (akcje) wspólnych komunalnych instytucyj kredy
towych ;
2 ) udzielać pożyczek pod zastaw papierów, ozna
czonych w punkcie 1), najwyżej do wysokości 3/4 ich
wartości kursowej, a nie wyżej ich wartości nominalnej,
oraz pod zastaw wystawionych przez siebie książeczek
oszczędnościow ych;

3) udzielać na hipoteki miejskich i wiejskich nie
ruchomości terminowych pożyczek, oprocentowanych i pra
wnie (pupilarnie) zabezpieczonych, z zastrzeżeniem dla
Kasy prawa przedterminowego odbioru, a dla dłużmtca
przedterminowej spłaty pożyczki za poprzedniem conajmniej półrocznem wypowiedzeniem oraz z tern zastrzeże
niem, że budynki nieruchomości obciążonej pożyczką Kasy
przez cały czas obciążenia będą ubezpieczone od ognia
na warunkach poniżej w § 47 Statutu niniejszego osobno
określonych;
4) nabywać wierzytelności hipoteczne, zabezpieczone
w sposób określony dla pożyczek w punkcie 3);

Nr 2.

9) dyskontować, nie wcześniej jednak, jak na sześć
miesięcy przed terminem płatności;
a) książeczki oszczędnościowe wystawione z zastrze
żeniem tern.inowem przez publiczne kasy oszczędności,
a mianowicie przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Pań
stwowy Bank Rolny, Pocztową Kasę Oszczędności, Polski
Bank Komunalny w Warszawie, Komunalny Bank Kredy
towy w Poznaniu, wszystkie komunalne kasy oszczędności
i wszystkie gminne kasy pożyczkowo-oszczędnościowe;
b) wypowiedziane i wylosowane papiery procentowe
wymienione w punkcie 1 niniejszego paragrafu;
c) kupony od wymienionych w punkcie 1 papierów
procentowych;
10 ) umieszczać z zastrzeżeniem zwrotu na każde żą
danie lub za wypowiedzeniem — wolną gotówkę;
a) na rachunkach żyrowych i czekowych w państwo
wych i komunalnych instytucjach kredytowych, tudzież
w Banku Polskim ;
b) w asygnatach kasowych Banku Gospodarstwa
Krajowego;
c) jako wkład oszczędnościowy w Pocztowej Kasie
Oszczędności, w Banku Gospodarstwa Krajowego, w Pań
stwowym Banku Rolnym i w komunalnych kasach
oszczędności;
11) u d zielać o p ro ce n to w an y ch p o ży czek te rm in o w y ch
za g w aran c ją P a ń stw a z zastrzeżen iem d la K asy p ra w a
p rze d term in o w eg o o d b io ru p o ży czk i za p o p rzed n iem conajmniej pó łro czn em w y p o w ied zen iem ;
12 ) udzielać oprocentowanych pożyczek terminowych

Związkowi poręczającemu do wysokości 10% wkładów
oszczędniościow ych; zakup obligacji tegoż związku uważać
należy za udzielenie mu pożyczki.
§ 47.

Budynki nieruchomości, obciążonej pożyczką udzie
loną przez Kasę, w myśl punktu 3 § 46 Statutu niniej
5) udzielać na cele budowlane — granicach hipo szego, powinny być przez cały czas obciążenia ubezpie
tecznego zabezpieczenia ewikcji — kredytu wekslowego j czone od ognia;
w miarę postępu budowy do wysokości 50% wartości ;
a) w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajem
rzeczywiście wykonanych robót;
nych (b. Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w War
6) udzielać współdzielniom zorganizowanym na za- | szawie) lub w komunalnych ubezpieczalniach wojewódz*
sadach ustawy z dnia 29 października 1920 r. (Dz. U. R. P.
kich na sumę przewyższającą cona,mniej o 20 °/° kwotę
Nr 111, poz. 733) oraz późniejszych przepisów, ustawę
udzielonej pożyczki, przyczem kwota tej pożyczki powinna
powyższą zmieniających, kredytu do wysokości sumy udzia
mieścić się cała w wolnej od długów części — pierwszych
łów członkowskich oraz własnych funduszów spółdzielni 3/4 części ubezpieczonej wartości nieruchomości;
pod warunkiem, iż członkowie spółdzielni przyjmą poza
b) w prywatnych zakładach wzajemnych ubezpieczeń
swemi udziałami, jednakże w stosunku do ich wysokości,
w obrębie Rzeczypospolitej, poręczonych przez związki
odpowiedzialność z własnych majątków za kredyt, otwarty
publiczno-prawne, na sumę przewyższającą conajmniej
spółdzielni przez kąsę;
o 3 0 % kwotę udzielonej pożyczki, przyczem kwota tej
pożyczki powinna mieścić się cała w wolnej od długów
7) udzielać pożyczek za za zobowiązaniami pisemnemi
(skryptami dłużnemi) lub za wekslami, jeżeli obok w y części pierwszych % części ubezpieczonej wartości nie
ruchomości.
staw cy przyjmą solidarną z nim odpowiedzialność conajJeżeli wartość ubezpieczona, czy to skutkiem pogor
mmej dwie osoby, zapewniające terminową spłatę całej
szenia się stanu budynków, czy spadku wartości realności,
p ożyczk i;
czy też z innych przyczyn, wynosi więcej niż rzeczywista
8 ) dyskontować weksle, zaopatrzone przynajmniej
wartość szacunkowa nieruchomości w czasie udzielenia
W d w a podpisy, zapewniające terminowe wykupienia w eksli;

Nr 2.

Kielecki D ziennik W o iew ó lzk i.

pożyczki, należy stawki powyższe policzyć od wartości
szacunkowej. Szacunku może dokonać Kasa komisyjnie
przez w łaściwe do tego organa fachowe, \vymiar pożyczki
od wartości szacunkowej nie uchyla warunku co do obo
wiązku ubezpieczenia budynków od ognia.
Odstąpienie od powyższych zasad wymaga zezwo
lenia władzy nadzorczej.
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2)
umieszczać rozporządzalne fundusze za zgodą
związku poręczającego w instytucjach kredytowych przez
Kasę założonych lub przez ten Związek poręczonych.
Fundusze Kasy mogą być używane w sposób, prze
widziany w paragrafie niniejszym i punkcie 12 -ym paragrafu
46 Statutu niniejszego, najwyżej do wysokości 30°'o ogólnej
sumy wkładów oszczędnościowych.

§ 48.
Kasa obowiązana jest posiadać względnie umieścić
w posiadających bezpieczeństwo prawne (pupilarne) pol
skich państwowych papierach procentowych lub w pa
pierach przez Państwo gwarantowanych conajmniej 5°/o
ogólnej sumy wkładów oszczędnościowych, jeżeli ta suma
przewyższa 200.000 złotych. Przy obliczaniu tego procentu
nie wlicza się do podstawy wymiaru zwaloryzowanych
wkładów przedwojennych.
Kasa może tylko o tyle pozbywać się przepisanego
zasobu w powyższych papierach, o ile to jest konieczne
do spłaty wkładów. Pozbywane mogą być wtedy najpierw
tylko papiery przez Państwo gwarantowane, a dopiero,
gdyby zasób tychże został wyczerpany, posiadające bez
pieczeństwo piawne (pupilarne) polskie państwowe papiery
procentowe.
Nadto fundusze zasobowe Kasy, o ile nie są już
umieszczane w nieruchomościach powinny w 20 ° 0 swej
wysokości względnie nadwyżki ponad lokatę w nierucho
mościach umieszczane być w wymienionych wyżej papie
rach. W razie zamiaru nabycia lub Dudowy własnego gmachu
lub potrzeby pokrycia straty Kasa może papiery warto
ściowe, stanowiące lokatę funduszu zasobowego, pozbyć
lub zastawić.
§ 49.
Kasa obowiązana jest prowadzić rejestr imienny dłu
żników i poręczycieli (solidarnych współdłużników) z uwi
docznieniem zobowiązań, zaciągniętych prze tychże na
własny rachunek czy też drogą poręczeń w Kasie.
Członków Zarządu Kasy nie wolno bez zezwolenia
Rady Kasy przyjmować jako poręczycieli.
§ 50.

§ 51.
Kasa może dla własnego użytku nabywać lub budo
wać realności, ale tylko z kapitału zasobowego na pod
stawie uchwały Rady Kasy i za pozwoleniem władzy nad
zorczej; może ona również na podstawie uchwały Rady
Kasy nabywać realności, celem lokaty funduszu emerytal
nego funkcjonarjuszów kasy; — wreszcie jest Kasa upraw
niona nabywać na licytacji nieruchomości obciążone po
życzką Kasy, o ile najwyższa zaofiarowana suma nie po
kryje całkowicie wierzytelności Kasy.
C.

Inne

operacje.

§ 52.
Kasa ma praw o;
1 ) redyskontować posiadane w swych portfelach
| weksle w państwowych i komunalnych instytucjach finanj sowych, w Banku Polskim oraz w innych iustytucjach fiI nansowych, które wskaże Minister Skarbu;
2 ) przyjmować za opłatą jako depozyty na przechoI wanie dokumenty tudzież wartościowe przedmioty i pa*
| piery, przyczem Kasa nie ponosi odpowiedzialności za rea
lizowanie płatnych kuponów, ani wylosowanych papierów ;
3) podejmować się kupna - sprzedaży państwowych
tudzież innych notowanych na giełdach pieniężnych Rze
czypospolitej Polskiej papierów wartościowych oraz za
rządzenia niemi, lecz jedynie na zlecenie i rachunek osób
| trzecich, przyczem kupna dokonywa się po złożeniu po
trzebnej gotówki, a sprzedaży po dostarczeniu papierów
procentow ych;

4) załatwiać na zlecenie i rachunek osób trzecich
inkaso weksli, listów przewozowych i t. p. dokumentów.
Na podstawie osobnego pozwolenia Ministr# Skarbu,
udzielonego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrz
nych — rządząca się Statutem niniejszym Kasa uprawniona
jest do dokonywania nadto następujących czynności ban
kowych :

Poza operacjami czynnemi, o których mowa w § 46
Statutu niniejszego, może kasa — po uzyskaniu na to po
zwolenia władzy nadzorczej :
1 ) udzielać oprocentowanych pożyczek terminowych:
a) zaciąganie pożyczek na podstawie upoważnienia
a) Związkowi poręczającemu do wysokości ponad
organu
stanowiącego swego związku poręczającego :
100/0 nie wyżej jednak 20°'0 wkładów oszczędnościowych,
b) udzielanie gwarancji za zgodą Związku poręczającego.
przyczem zakup obligacji Związku poręczającego uważać
należy za udzielanie mu pożyczki;
§ 53.
b) innym związkom komunalnym i innym związkom
prawno-publicznym, o ile na podstawie obowiązujących
W związku z operacjami, o których mowa w Sta
ustaw związki te są uprawnione do zaciągania takich po tucie niniejszym, Kasa uprawniona jest przedsiębrać nażyczek i do pobierania bądź to samoistnych danin, bądź . stępujące czynności:
dodatków do podatków państwowych;
a)
pozbywać własne wierzytelności hipoteczne i z
c) fundacjom i posiadającym osobowość prawną komu zgodą organu stanowiącego Związku poręczającego własne
nalnym zakładom zastawniczym (lombardom);
realności;
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b) sprzedawać i lombardować posiadane własne pa
piery wartościowe w przypadku nagłego zapotrzebowania
gotówki, jednakże z ograniczeniami wynikającemi z obo
wiązku posiadania względnie umieszczenia zasobów w po
siadających bezpieczeństwo prawne (pupuarne) polskich
państwowych papierach procentowych i w papierach przez
Państwo gwarantowanych (§ 48 Statutu niniejszego);
c) prowadzić agentury Banku Polskiego oraz banków
państwowych i komunalnych;
d) wynajmować schowki w swym skarbcu, względnie
w szafach bezpieczeństwa na warunkach przez Radę Kasy
ustalonych.
e) otwierać rachunki bieżące i czekowe, przekazowe
i korespondencyjne (kontokorentowe);
f) wystawiać przekazy i akredytywy na instytucje
kredytowe, w których komunalnym kasom oszczędności
wolno lokować fundusze, w granicach posiadanych przez
klijenta w Kasie funduszów oraz w granicach funduszów
posiadanych przez Kasę w tych instytucjach;

Nr 2.

Sprzedaż powinna się odbyć najpóźniej w ciągu
miesiąca od dnia płatności pożyczki, zabezpieczonej za
stawem, przyczem papiery, notowane na giełdzie mają
być sprzedane po cenie giełdowej, a nienotowane — po
przeciętnej miejscowej cenie rynkowej.
Papiery wartościowe, przyjęte przez Kasę jako za
staw udzielonych pożyczek, mają być zapisane do oddziel
nej księgi sznurowej z wyszczególnieniem ich rodzaju
i ilości, a przy premjowych papierach wartościowych
także numerów obligacji, tudzież z podaniem sum wierzy
telności zastawem zabezpie:zonych (Na obszarze mocy
obowiązującej Kodeksu Napoleona zapis do takiej księgi
sznurowej komunalnej kasy oszczędności uważa się za
równorzędny z zajerestrowaniem, przewidzianeni w art\kule 2074 tegoż kodeksu).
V.

LIKWIDACJA KASY.
§ 56.

Likwidacja Kasy może być dobrowolna lub przymusowa.
Dobrowolna likwidacja następuje na skutek uchwały
Związku poręczającego zatwierdzonej przez Władzę Nad
IV. SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA KASY.
zorczą.
Przymusową likwidację n.oże zarządzić Minister
§ 54.
Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu
Rządząca się Statutem niniejszym Kasa, jako ko
w przypadkach określonych w ustępie 3-im art. 30-go
munalna kasa oszczędności, jest na podstawie rozporzą
wymienionego wyżej rozporządzenia Prezydenta Rzeczy
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 kwietnia 1 927 r. i
pospolitej o komunalnych kasach oszczędności.
o komunalnych kasach oszczędności (Dz. U. R. P. Nr 38,
Rozporządzenia władzy, zarządzające lub zatwierdza
poz. 339) — wolna :
jące likwidację Kasy jakoteż wdrożenie postępowanta li
1) od państwowych podatków: dochodowego od da
kwidacyjnego ogłasza się w Kieleckim Dzienniku Woje
rowizn i przemysłowego (zasadniczego i od obrotu);
wódzkim.
2 ) od dodatków komunalnych do powyższych podatków;
Ustalony plan likwidacji Kasy powinien być ogło
3) od opłat stemplowych od podań wnoszonych tak szony w sposób przewidziany dla ogłoszenia Statutu Kasy.
przez Kasę, jak i przez istniejące przy niej zakłady za
W ogłoszeniu odnośnem należy zawezwać wierzycieli
stawnicze (§ 2 , Statutu niniejszego).
Kasy do podjęcia wkładów w przeciągu 6 -ciu miesięcy.
Przychody z wkładów na książeczki oszczędnościowe
Ogłoszenie należy powtórzyć trzykrotnie conajmniej w dwu
Kasy są wolne od podatku od kapitałów i rent, o ile wy tygodniowych odstępach czasu po sobie. Po upływie sze
sokość wkładu nie przewyższa kwoty 5.000 zł. (§ 52 roz ściu miesięcy od dnia ostatniego ogłoszenia ustaje opro
porządzenia Ministra Spiaw W ewnętrznych i Ministra Skarbu
centowanie wkładów.
z dnia 26 marca 1928 r. w sprawie wykonania wymie
Jeżeli płynne fundusze Kasy nie wystarczają na po
nionego wyżej rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
krycie zobowiązań Kasy, za które Związek poręczający
o komunalnych kasach oszczędności).
przyjął odpowiedzialność, a w szczególności na pokrycie
zobowiązań z tytułu wkładów oszczędnościowych, to od
Wpisy w książeczkach oszczędnościowych oraz wszel
kiego rodzaju zaświadczenia o złożeniu lub zwrocie wkła powiednich środków na pokrycie tych zobowiązań powi
dów, wydawane przez Kasę są w myśl ostatnio wymie nien w myśl obowiązujących przepisów dostarczyć zwią
zek poręczający.
nionego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej wolne
Likwidacja Kasy odbywa się pod nadzorem osobnego
od opłaty stemplowej.
komisarza, którego wyznacza właściwa Władza Nadzorcza.
Pisma, stwierdzające otrzymanie pożyczki od Kasy,
podlegają w myśl ostatnio wymienionego rozporządzenia
Postępowanie likwidacyjne nie może zostać zamknięte
Prezydenta Rzeczypospolitej opłacie stemplowej w w yso przed upływem 6 -ciu miesięcy od chwili ostatniego ogło
kości 0 .3 pO od sumy zobowiązania.
szenia o jego wdrożeniu,
§ 55.
W razie niezapłacenia w terminie pożyczki, zabez
pieczonej zastawem papierów wartościowych, Kasa ma
prawo sprzedać te papiery bez upoważnienia sądowego.

Ta część majątku Kasy, jaka potrzebna jest na za
spokojenie tych jej wierzycieli, którzy po odbiór swych
wierzytelności do chwili zamknięcia postępowania likwi
dacyjnego się nie zgłosili, złożoną być powinna na lat
30-ci do depozytu sądowego na rzecz tych wierzycieli,
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wierzytelności takie o ile ich do upływu tego okresu czasu
wierzyciele nie podejmą, przypadają na rzecz Związku
poręczającego.
Nadwyżka majątku Kasy, pozostała po zaspokojeniu
wszystkich jej wierzycieli, którzy siy zgłosili do chwili
zamknięcia postępowania likwidacyjnego, i po złożeniu
odpowiedniej części jej majątku na cel, uprzednim ustę
pem wskazany, przechodzi na rzecz Związku poręczają
cego, który powinien użyć tej nadwyżki tylko na cele
użyteczności publicznej, po ewentualnem poprzedniem po
trąceniu z niej kosztów likwidacji oraz kapitału zakładowego, przyznanego Kasie przy jej organizowaniu.
Zwinięcie Kasy oraz jej ewentualnych oddziałów,
zbiornic i zakładów zastawniczych (lombardów) podaje
Związek poręczający w sposób na miejscu praktykowany
do publicznej wiadomości.

Niniejszy Statut Komunalnej Kasy Oszczędności po
wiatu kozienickiego w Kozienicach uchwalony został przez
Sejmik Powiatowy w Kozienicach, na posiedzeniu priw omocnem w dniu 15 maja 1928 roku.

OBWIESZCZENIA
Noiarju&za przy Wydz. Hipotecznym Sądu Okręgo
wego w Kielcach Wacława Janiszowskiego w spra
wie otwarcia postępowania spadkowego.
Notarjusz przy
gowego

w

§ 57.
Władzą Nadzorczą nad Kasą, rządzącą się Statutem
niniejszym, jest zgodnie z § 59 rozporządzenia wykona
wczego w instancji I-ej Wojewoda, z którym współdziała
w przypadkach przepisami tegoż paragrafu oznaczonych
Wydział Wojewóozki — a w instancji Ii-ej i ostatniej Mi
nister Spraw Wewnętrznych, działający w porozumieniu
z Ministrem Skarbu.
§ 58.

Wydziale Hipotecznym Sądu Okrę

Kielcach,

W acław

Janiszowski,

niniejszem

obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe
po następujących zmarłych :
1) Błażeju

VI. WŁADZE NADZORCZE.
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Kowalu

—

właścicielu

działki

ziemi

obszaru 3 dzies. 15 sążni, z kolonji Wierzbica Krzyinuska,
powiatu m iechow skiego;
2)

Michale

Pechta

—

właścicielu

działki

ziemi

obszaru 1 dzies. 1290 sążni z kol. Bolesławów Podłacie,
powiatu w łoszczow skiego;
3) Piotrze

Wieczorku — właścicielu działki ziemi

obszaru 2 dzies. 374 sążni, z

kolonji

Leszczyny Kup-

cówka, powiatu kieleckiego.
Termin do zamknięcia

i regulacji spadków tych

wyznaczony został na dzień 15 lipca 1929 roku w kan-

celarji wyżej wym ienionego Notarjusza.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pro
N otarjusz: Wacław Janiszowski.
wadzeniu Kasy, a w szczególności wykroczeń przeciw
obowiązującym przepisom lub postanowieniom Statutu ni
niejszego, służy Władzy Nadzorczej prawo wydawania za
Notarjusz przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okrę
rządzeń niezbędnych, celem usunięcia nieprawidłowości
gow ego w Kielcach Wacław Janiszowski niniejszem ob
lub zapobieżenia dalszym wykroczeniom. Zarządzenia te
mogą polegać na zawieszeniu w czynnościach lub usu wieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po
nięciu członków Rady K as/, Zarządu Kasy i Komisji Re następujących zmarłych :
1) Franciszku Szafrańskim — właścicielu: 1) działki
wizyjnej i na ustanowieniu w razie potrzeby komisarza
na koszt Kasy lub Związku poręczającego dla Zarządu
ziemi Nr 17 obszaru 2 dzies. 120 sążni, 2) działki ziemi
Kasą do czasu wyboru nowych organów. Wybór ten po- i Nr 18, obszaru 4 dzies. 240 sążni z kolonji Lgota Błotna D,
winien nastąpić w ciągu trzech miesięcy od czasu ustanopowiatu w łoszczow skie^o;
wienia komisarza.
Komisarz w zakresie powierzonych mu czynności
wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Rady i Zarządu Kasy.
VII.

PRZEPISY KOŃCOWE.
§ 59.

Statut niniejszy wchodzi w życie z chwilą ogłosze
nia go w Kieleckim Dzienniku Wojewódzkim.

2)
Franciszku Ciecku — właścicielu działki ziemi
Nr 18 obszaru f dzies. 60 sązilj z folwarku Sznury,
powiatu stopnickiego;
3) Antonim Juzuniu vel Juzoniu — właścicielu działki
ziemi obszaru 1 dzies.

1916 sążni z kolonji Feliksów

Karsznicki, powiatu jędrzejowskiego;
4) Józefie Krawczyku — właścicielu praw do na
bycia 1/7 części połowy przestrzeni 10 mórg z dóbr Celiny,
powiatd stopnickiego.

§ 60.
W szelkie zmiany i uzupełnienia Statutu niniejszego
podlegają zatwierdzeniu Władzy Nadzorczej.
Przewodniczący Wydziału Pow. ; M. B . Podhorodeński.
Członek Wydziału P ow iatow ego: Franciszek Warchoł

Termin do zamknięcia i regulacji spadków tych w y
znaczony został na dzień 15 czerwca 1929 r. w kancelarji wyżej wym ienionego Notarjusza.

(2 — 2)

Zastępca Notarjusza: Stanisław Sowiński.
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OBWIESZCZENIE

Nr 2.

16) Pawle Bieliczu vel Bielicu, właśc., a) parc. Nr 19

Notarjusza przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okrę
gow ego w Kielcach Walerego Ryfińskiego w spra
wie otwarcia postępowania spadkowego.

0 przestrz. 5 ha 5987 m. 2, z kol. Piekoszów-Szczepanów
1 b) części osady młyn. Józef o przestrz. 30 morg. 105
pręt., pow. kieleckiego.
Termin regulacji powyższych spadków wyznaczony

Notarjusz przy w ydziale hipotecznym Sądu Okrę

został na dzień 15 lipca

1929 roku w kancelarji nota

gow ego w Kielcach, Walery Ryfiński, obwieszcza, że zo

rjusza Walerego Ryiińskiego w Kielcach, dokąd intere

stały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:

sowani winni
prekluz ji

1) Piotrze Kołodzieju, właśc.

dział.

Nr 8 o prze

stawić się z dowodami,

strzeni 4 morg- z kol. Sulisław ice, pow. m iechow skiego;

pod

skutkami

Notarjusz: W alery R y fiń s k i.

2) Adamie Pacholcu, właśc, dział. Nr 9 o przestrz.
7 morg. 48
skiego ;
3)

pręt., z dobr Sędziszów,

A n to n im

pow.

jędrzejow

OGŁOSZENIA RÓŻNEJ TREŚCI.
vel

S ak o w sk im

Żakowskim,

8 morg. z dział.

Nr 13, z kol.
pow. stopniekiego;
4) Kazimierzu Karbowniku,

o przestrz. 5 ha 3263

właść

Podlesie-Strojnowskie,
właśc. osady

m .2, z kol.

Nr 12,

Piekoszów , powiatu

Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Kielcach o sca
laniu gruntów.
Okręgowy Urząd Ziemski w Kielcach na pod

k ieleck ieg o ;
5) Stanisławie

OGŁOSZENIE

Machniku,

właśc.

parc

Nr

46,

staw ie art. 18 Ust. z dnia 31 lipca

1923 r. o scalaniu

o przestrz. 5462 m. 2, z kol. Obiechów-Podosie, powiatu

gruntów (Dz. Ust. Ni 92/27 r., poz. 833) podaje do pu

w łoszczow skiego;

blicznej wiadomości, że orzeczeniem tegoż U rzędu:

6 ) Bartłomieju Klimczyku, właśc. przestrz. 13 morg.

56 pręt., z dóbr poduch.

Pojałowice, część I, powiatu

oraz art. 17 Ust. z dnia 31 lipca 1923 r. o scal. grun

m iechow skiego;
7) Kazimierzu

a) z dnia 22 października 1928 r. na zasadzie p. ca r t
10 Ust. z dnia 11 sierpnia 1923 r. o org. Urz. Ziemsk.

Zielińskim,

właśc.

o pizestrz. 2 ha 5029 in .2, z kol.

parc.

Nr

59,

Moskarzów Kopiec-

tów (Dz. Ust. Nr 92'27, poz. 833) postanowiono :
ustalić obszar scalenia gruntów

W3i

Z a ją czkó w ,

gminy Chotcza, pow. iłżeckiego na 347.80 ha, obejmu

Kościuszki, pow. włoszczow skiego ;
wierzyć, ewikcji

jących grunty tabelow e wsi Zajączków — 345 ha i celem

w kw. 4000 rb., zabezp. na nieruch. „Kielce Nr hip. 4 8 8 “ ;

usunięcia enklaw, oraz wyprostowania granic 2 80 ha łąk

8) Józefie Pawle Anderszewskim,

9) Janie Szurmie vel Surmie, właśc. parc. Nr 2,
o przestrz. 2 ha 7995 in .2, z kol. Zasadzie, powiatu
10) Mikołaju Soczówce, właśc. dział. Nr 13, o prze
strzeni 1 ha 1328 m .2, z Osady Zagawrończe, powiatu
m iechow skiego;

b) z dnia 14 września 1928 roku, na zasadzie p. c
art. 10 Ust. z dnia 11 sierpnia 1923 roku o org. Urzędów
Ziemskich, oraz art. 17 Ust. z dnia 31 lipca 1923 roku

współwłaść. parc. Nr 11, I

obejmującej ogólnego obszaru 8 ha, 904 m .2, z kolonji
W itów i właść. parc. Nr 9 o przestrz. 2799 m. 2, z kol.
Witowice-Łąki, pow. m iechow skiego;

o scal. gruntów (Dz. Ust. Nr 92/27 poz. 833) postanowiono :
ustalić obszar scalenia gruntów wsi Trąbki, gminy
Błotnica, pow. radomskiego na 69 01 ha, obejmujących
grunty tabelow e i otrzymane za zniesione służebności

12) Ignacym Grzesiaku, właśc. parc. Nr 11, o prze
strzeni 1 ha 6469 m .2, z kol.

Orzeczenie to uprawomocniło się w dniu 2 grudnia
1928 roku ;

m iechow skiego;

11) Józefie Piechulskiej,

kolonji hipotecznej Niemiryczów.

Wierzbica-Wodzisławska,

pow. m iechow skiego;

wymienionej wsi.
Orzeczenie to uprawomocniło się w dniu 18 grudnia
1928 roku.

13) Andrzeju Felisku vel Feliszku, właśc. poł. parc.
Nr 1, o przestrz. 3 ha 3592 m .2, z kol. Stawisko, pow.
k ieleck ieg o ;
14) Michale Patrzę, właśc, dział. Nr 7, o przestrz.

OG Ł O S Z E N I E
Okr. Urzędów Górniczych o nadaniach górniczych.

3 ha 8629 m .2, z kol. Antonówka, pow. kieleckiego;
15) Katarzynie z Kaczmarczyków

Kaoiszewskiej,

współwierz. ewikcji w kw. 5 milj. mar. polsk., zabezp.
pod Nr 6 dz. IV i współwluśc. ostrzeżenia zap. pod Nr 6 ,
dz. III dóbr Krzelczyce-Kaczmarki, pow

kieleckiego;

Okręgowy Urząd Górniczy Dąbrowski w Dą
browie Górniczej zgodnie z § 25 Instr. o zast. art454-540 Ust. Górn. (zbiór praw ces, ros. tom VII, wjrd.
1912 r.) ogłasza, że:
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a) na zasadzie odkrycia rudy
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cynkowo-ołowianej

Na skutek tego w dniu 26-go stycznia 1929 roku

dokonanego w dniu 8 listopada 1927 roku, przez Jana
Szperlinga, działającego w imieniu i na rzecz Kazimie

o godz. 10 Okręgowy Urząd Górniczy Dąbrowski w biu
rze swoim w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Królowej

rza Czapli, zamieszkałego w Katowicach, przy ul. War

Jadwigi Nr 18, będzie rozpatrywał wszelkie uwagi i pro

szawskiej Nr 31, na gruncie Józefa Łonaka, syna Kazi

testy przeciwko nadaniu projektowanej przestrzeni, jakie

mierza, włościanina wsi Błędów, gminy Łosień, powiatu
1927 r.

będą złożone na wskazany termin.
Życzący sobie mogą w ciągu miesiąca od dnia dzi

podejmują się starania przez Jana- Szperlinga, zamieszka

siejszego ogłoszenia rozpatrzeć plan i rejestr pomiarowy

będzińskiego i sprawdzonego w dniu 2 grudnia
łego w Będzinie, przy ulicy
nadania górniczego

dla

Browarnej 6 , o uzyskanie

wydobywania

iu d y

cynkowo-

wymienionego

nadania

w wyżej

wspomnianym

biurze

w godzinach urzędowych ;

ołowianej pod nazwą .B łęd ów 4 6 “, ogólnej przestrzeni
1126524 m. 2 położonej na gruntach

włościan wsi Błę-

c) na zasadzie odkrycia rudy cynkowej dokonanego

di>w i Kuźnica Błędowska, gminy Łosień, powiatu bę

w dniu 6 grudnia 1927 roku przez Jana Szperlinga, dzia

dzińskiego,

łającego w imieniu i na rzecz Kazimierza Czapli, zamie

oraz

na

gruntach

włościan

wsi

Grabowa

i Niegowoniczki, gminy Rokitno-Szlacheckie, powiatu za

szkałego w Katowicach, przy ul.

Warszawskiej Nr 31,

na gruncie Jana Jędrusika,, syna Jana, włościanina wsi

wierciańskiego.
W yjednywana przestrzeń nadania ma gran ice: oa
północy z nad.

„Wacław", od wschodu z nad.

i „Marja“, od zachodu z nadaniem

„Błędów

„Piotr

4 2 “ i od

południa z nadaniem „Błędów 4 7 “.

Błędów, gminy Łosień, starostwa będzińskiego i spraw
dzonego w dniu

19 grudnia 1927 roku podejmują się

starania przez Jana Szperlinga, zam ieszkałego w Będzinie,
przy ulicy Browarnej 6 , o uzyskanie nadania górniczego
dla wydobywania rudy cynkowej pod nazwą „Błędów 12“,

Na skutek tego w dniu 26-go stycznia 1929 roku

ogólnej przestrzeni 1121510 m .2, położonej na gruntach

0 godz. 10 Okręgowy Urząd Górniczy Dąbrowski w biu

włościan wsi Niegowoniczki i Grabowa, gminy Rokitno-

rze swoim

Szlacheckie,

w Dąbrowie Górniczej

przy ulicy Królowej

pow.

zawierciańskiego,

Jadwigi Nr 18, będzie rozpatrywał wszelkie uwagi i pro

włościan wsi Błędów i Kuźnica

testy przeciwko nadaniu projektowanej przestrzeni, jakie
będą złożone na wskazany termin.

powiatu będzińskiego.

Życzący sobie mogą w ciągu miesiąca od dnia ni

oraz na gruntach

Błędowska, gm. Łosień,

W yjednywana przestrzeń nadania ma granice: od
północy z nadaniem

„Józef", od wschodu z nadaniem

niejszego ogłoszenia rozpatrzeć plan i rejestr pomiarowy

„Błędów 4 6 “, od zachodu z nadaniem „Błędów 4 1 “ i od

wym ienionego

południa z nadaniem „Błędów 43 i 47".

nadania w

wyżej

wspomnianym biurze

w godzinach urzędow ych ;

Na skutek tego w dniu 26-go stycznia 1929 roku
0 godz. 10 Okręgowy Urząd Górniczy Dąbrowski w biurze

b) na zasadzie odkrycia j^udy cynkowej dokonanego
w dniu 18 listopada

1927 roku przez Jana Szperlinga,

działającego w imieniu i na rzecz Kazimierza Czapli, za
m ieszkałego w Katowicach, przy ul. W arszawskiej 31,
na gruncie Mieczysława Dobieckiego, właściciela majątku
Kuźniczka Nowa, gm iny Łosień, powiatu będzińskiego
1 sprawdzonego w dniu 2 grudnia 1927 reku podejmują
się starania przez Jana Szperlinga, zamieszkałego w Bę
dzinie, przy

ulicy Browarnej 6 , o uzyskanie nadania

swoim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Królowej Jadwigi
Nr 18, będzie rozpatrywał w szelkie

uwagi i protesty

przeciwko nadaniu projektowanej przestrzeni, jakie będą
złożone na wskazany termin.
Życzący sobie mogą w ciągu miesiacą od dnia niI niejszego ogłoszenia rozpatrzeć plan i rejestr pomiarowy
j wymienionego nadania

w w yżej

wspomnianym

biurze

| w godzinach urzędowych ;

górniczego dla wydobywania rudy cynkowej pod nazwą

rudy cynkowej

„Błędów 4 5 “, ogólnej przestrzeni

r. przez Jana Szperlinga,

d) na zasadzie odkrycia
1004296 m . 2 położo- , nego w dniu 31 grudnia 1927
żej na gruntach włościan wsi i majątku Krzykawka, i działającego w imieniu i na
gminy Bolesław, powiatu olkuskiego, oraz na gruntach
zamieszkałego w Katowicach,

dokona-

rzecz Kazimierza Czapli,
przy ulicy

Warszawskiej

wsi Kuźnica Błędowska, Spółki Koszykarskiej i majątku

Nr 31, na gruncie Jana, syna Pawła, Stachowicza, w ło

Kuźniczka Nowa, gm iny Łosień, pow. będzińskiego.

ścianina wsi Zagórcze, gminy Łosień, pow. będzińskiego

W yjednywana przestrzeń

nadania ma granice: od

1 sprawdzonego w dniu 25 stycznia

1928

roku podej

4 4 “ i „Błędów 4 8 “, od

mują się starania przez Jana Szperlinga, zamieszkałego

wschodu z nadaniem „Barbara", od zachodu z nadaniem

w Będzinie, przy ulicy Browarnej 6 , o uzyskanie nada

północy z nadaniem

„Błędów

„Rudy 3 9 “ i od południa z nadaniem
i nad. „Lukrecja*.

„Alfred Nr 243

nia górniczego dla

wydobywania

nazwą „Błędów 4 1 “, ogólnej

rudy cynkowej

pod

przestrzeni 1080541 m.2,

28

Kielecki D ziennik W ojew ódzki.

położonej na gruntach włościan wsi Kuźnica Błędowska, i
wsi Zagórcze i Błędów, gminy Łosień, pow. będzińskiego
oraz wsi Niegowoniczki, gminy Rokitno-Szlacheckie pow.
zawierciańskiego.

na zasadzie

odkrycia

rudy cynkowo ołowianej

dokonanego w dniu 29 września 1927 roku przez Jana

J

Szperlinga, działającego w imieniu i na rzecz Kazimierza
Czapli, zamieszkałego w Katowicach, przy ul. Warszaw

od i skiej Nr 31, na gruncie Piotra Zycha, syna Szymona,
we
wsi Tucznababa, gm iny Łosień, pow. będzińskiego

W yjednywana przestrzeń nadania ina granice:
północy z nadaniem
„Błędów

f)

Nr 2.

„Józef", od wschodu

4 2 “, od zachodu z nad.

z nadaniem

„Niegowoniczki 3 6 “

dniu

26

stycznia

października

1927 roku

podejmują się starania przez Jana Szperlinga, zamieszka

i „Zagórcze 3 7 “ i od południa z nad. „Błędów 4 3 “.
Na skutek tego w

i sprawdzonego w dniu tl- g o

1929 roku

łego w Będzinie, przy ulicy Browarnej 6 . o uzyskanie

0 godz. 10 Okręgowy Urząd Górniczy Dąbrowski w biurze

nadania górniczego dla

swoim w Dąbrowie Górniczej przy ul.

ołowianej pod nazwą „Tucznababa 3 “, ogólnej przestrzeni

Nr 18, będzie

rozpatrywał

wszelkie

Królowej Jadwigi
uwagi i protesty

przeciwko nadaniu projektowanej przestrzeni, jakie będą

Życzący sobie mogą w ciągu miesiąca od dnia dzi
siejszego ogłoszenia rozpatrzeć plan i rejestr pomiarowy
w

1119639 m. 2 położonej na gruntach

rudy
włościan

cynkowowsi Tu-

cznababu i Lasów Państw ow ych Nadleśnictwa „Dąbrowa"
w Gołonogu, gm iny Łosień, pow. będzińskiego oraz w ło

złożone na w skazany termin.

wym ienionego nadania

wydobywania

wyżej

wspomnianym

biurze

w godzinach urzędowych ;

ścian wsi Chruszczobród, Bugaj, majątku Bugaj i Kolei
Państwowych, gminy Rokitno-Szlacheckie, powiatu

za

wierciańskiego.
W yjednywana przestrzeń nadania ma granice: od
północy grunty wsi Bugaj i Chruszczobród, od wschodu

e)

na zasadzie odkrycia

dokonanego w dniu 29 września

rudy

cynkowo-ołowianej
z nadaniem

„Tucznababa 4 “. od zachodu z nadaniem

1927 roku przez Jana

„Wilehelm Nr 2 3 4 “ i od południa z nad. „Tucznababa 1 “.

Szperlinga, działającego w imieniu i na rzecz Kazimierza

Na skutek tego w dniu 26-go stycznia 1929 roku

Czapli, zamieszkałego w Katowicach, przy
szawskiej Nr 31, na gruncie

ulicy War

o godz. 10 Okręgowj Urząd Górniczy Dąbrowski w biurze

Pawła Pachy, syna Fran

swoiin w Dąbrowie Górniczej przy ul. Królowej Jadwigi

ciszka, we wsi Tucznababa gminy Łosień, powiatu bę
dzińskiego i sprawdzonego w dniu

1 1 -go

października

1927 roku, podejmują się starania przez Jana Szperlinga,
zamieszkałego w Będzinie, przy ul. Browarnej 6 , o uzy
skanie nadania górniczego dla wydobywania rudy cynkowoołowianej pod nazwą Tucznababa 4, ogólnej przestrzeni
1117847

ni, 2,

położonej

Tucznaoaba i Lasów

na

gruntach

włościan

Państwowych Nadleśnictwa

wsi
„Dą

Nr 18,

będzie rozpatrywał

wszelkie

uwagi i protesty

przeciwko nadaniu projektowanej przestrzeni, jakie będą
zł> żone na wskazany termin.
Życzący sobie mogą w ciągu miesiąca od dnia ni
niejszego ogłoszenia rozpatrzeć plan i rejestr pomiarowy
wymienionego nadania

w

wyżej

wspomnianym

biurze

w godzinach urzędowych ;

browa" w Gołonogu, gininy Łosień, powiatu będzińskiego,
oraz włościan wsi Chruszczobród, Bugaj, majątku Bugaj

g) na zasadzie odkrycia rudy cynkow ej dokona

1 Kolei Państwowej gminy Rokitno-Szlacheckie, powiatu

nego w dniu 31 stycznia 1928 r. przez Jana Szperlinga,

zawierciańskiego.

działającego w imieniu i na rzecz Kazimierza Czapli, za

Wyjednywana przestrzeń nadania ma granice: od

mieszkałego w Katowicach przy ul. Warszawskiej Nr 31,

północy z nadaniem „Tucznababa 3 “, od wschodu z na

na gruncie Franciszka, syna Antoniego, Tomczyka we wsi

daniem „Elżbieta i Tucznababa

Łazy, gminy Łosień, pow.

z nadaniem „Tucznababa

Nr 201 P “, od zachodu

3 “ i od południa

z nadaniem

będzińskiego i sprawdzonego

w dniu 20 lutego 1928 r., podejmują się starania przez
Jana Szperlinga, zam ieszkałego w Będzinie przy ul. Bro

„Tucznababa 2 i 5 “.
Na skutek tego w dniu 26-go stycznia 1929 roku
o godz. 10 Okręgowy Urząd Górniczy Dąbrowski w biurze
swoim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Królowej Jadwigi
Nr 18, będzie rozpatrywał wszelkie

uwagi i protesty

przeciwko nadaniu projektowanej przestrzeni, jakie będą

warnej 6 . o uzyskanie nadania górniczego dla wydoby
wania rudy cynkowej

pod nazwą „Rudy 5 3 “, ogólnej

przestrzeni 949360 m. 2, położonej na gruntach rozparce
lowanego majoratu Łazy, majątku Okradzionów i Lasów
Państwowych Nadleśnictwa „Dąbrowa" w Gołonogu, gm.
Łosień, powiatu będzińskiego.

złożone na wskazany termin.
Życzący sobie mogą w ciągu miesiąca od dnia ni

W yjednywana przestrzeń nadania ma granice: od

niejszego ogłoszenia rozpatrzeć plan i rejestr pomiarowy

północy z nadaniem „Łęka 2 2 “ i „Rudy 3 3 “, od wschodu

wymienionego nadania

z nadaniem „Rudy 3 3 “, od zachodu z nadaniem

w wyżej

w godzinach urzędowych ;

wspomnianym

biurze

„Łęka

2 2 “ i od południa z nad. „Zofja Nr 2 3 8 “ i „Rudy 2 9 “

29
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Na skutek tego w dniu 26-go stycznia
0 godz.

10-ej

Okręgowy

Urząd

Górniczy

1929 roku |? .R udy 2 9 “, ogólnej przestrzeni 763662 m . 2 położonej
na gruntach rozparcelowanego majoratu Łazy*, majątku

Dąbrowski

w biurze sw oim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Królowej

Okradzionów i Lasów

Jadwigi Nr 18 będzie rozpatrywał w szelkie uwagi i pro

browa" w Gołonogu. gminy Łosień. powiatu będzińskiego.

testy przeciwKO nadaniu projektowanej przestrzeni, jakie

W yjednywana

b§dą złożone na wskazany termin.

„Rudyr 3 4 “ i „Henryk

wspomnianym

2 4 0 “, od zachoau

z nadaniem

„Zofja Nr 2 8 3 “ i od południa z nadaniem „Henryk 2 4 0 “.

niejszego ogłoszenia rozpatrzeć plan i rejestr pomiarowy
nadania w wyżej

przestrzeń nadania ma granice: od

północy z nadaniem „Rudy 5 3 “, od wschodu z nadaniem

Życzący sobie mogH w ciągi. miesiąca od dnia ni
wymienionego

Państwowych Nadleśnictwa „Dą

biurze

Na skutek tego w dniu 26-go stycznia 1929 roku

w godzinach urzędowych ;

o godz. 10 Okręgowy Urząd Górniczy Dąbrowski w biurze
swoim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Królowej Jadwigi

h) na zasadzie odkrycia

złoża

pirytu i błyszczu

Nr 18,

będzie

rozpatrywał wszelkie

uwagi i protesty

1 ołowiu dokonanego w dniu 7 listopada 1927 r. przez

przeciwko nadaniu projektowanej przestrzeni, jakie będą

•lana Szperlinga, działającego w imieniu i na rzecz Ka

złożone na wskazany termin.

zimierza Czapli, zamieszkałego w Katowicach przy ulicy !

Życzący sobie mogą w ciągu miesiąca od dnia ni
Warszawskiej Nr 31, na gruncie Mieczysława Dobieckiego, j niejszego ogłoszenia rozpatrzeć plan i rejestr pomiarowy
mieszkańca wsi Kuźniczka Nowa, gm. Łosień, pow. bę
wym ienionego nadania w wyżej wspomnianym biurze

dzińskiego i sprawdzonego w dniu 12 listopada 1927 r.

w godzinach urzędowych ;

podejmują się starania przez Jana Szperlinga, zamieszka- |
tego w Będzinie przy ul. Browarnej 6 , o uzyskanie na

j) na zasadzie odkrycia rudy cynkowej, dokonanego

dania górniczego dla wydobywania pirytu i błyszczu oło

w dniu 17 listopada

wiu pod nazwą „Rudy*39“, ogólnej przestrzeni 1076905 m.
Położonej na gruntach majątku i włościan wsi Kuźniczka

na gruncie

Krzykawka, gminy Bole

sław, pow. olkuskiego.

roku

przez Jana Szperlinga,

mieszkałego w Katowicach, przy ul. Warszawskiej Nr 3 i ,

Nowa i Kuźnica Błędowska, gm iny Łosień, pow. będziń
skiego i na gruntach majątku

1927

działającego w imieniu i na rzecz Kazimierza Czapli, za
Agnieszki Koziak, córki Franciszka Teborka,

we wsi Łazy, gminy Łosień, powiatu będzińskiego i spraII wdzonego w dniu 15 grudnia 1927 roku, podejmują się-

Wyjednywana przestrzeń nadania ma granice: od starania przez Jana Szperlinga, zamieszkałego w Będzinie,
północy z nadaniem „Rudy 3G“, od wschoou z nadaniem , przy ulicy Browarnej 6 , o uzyskanie nadania górniczego
.B łędów 44 i 4 5 “, od zachodu z nad. „Rudy 40 i Rudy
dła wydobywania rudy cynkowej pod nazwą „Rudy 3 3 “,
5 1 “ i od południa z nadaniem „Alfred Nr 2 4 3 “.

ogólnej przestrzeni 1075423 m. 2 położonej na gruntach

Na skutek tego w dniu 26-go stycznia 1929 roku I włościańskich i majątku Okradzionów, rozparcelowanego
majoratu Łazy i Lasów Państwowych Nadleśnictwa „Dą

0 godz. 10 Okręgowy Urząd Górniczy Dąbrowskiu w biu

browa" w Gołonogu, gminy Łosień, pow. będzińskiego.

rze swoim w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Królowej
Jadwigi Nr 18 będzie rozpatrywał wszelkie uwagi i pro

Wyjednywana przestrzeń nadania ma granice: od

testy przeciwko nadaniu projektowanej przestrzeni, jakie

północy z nadaniem

będą złożone na wskazany termin.

2 8 “ i „Zagórcze 3 2 “, od

wschodu z nad. „Zagórcze 3 2 “ i „Rudy 34", od zachodu
z nad. „Łęka 2 2 “ i „Rudy 5 3 “ i od południa z nada-

Życzący sobie mogą w ciągu miesiąca od dnia ni
niejszego ogłoszenia rozpatrzeć plan i rejestr pomiarowy
wymienionego nadania w wyżej

„Łęka

wsDomnianym

b urze

w godzinach urzędowych.

i

niem „Rudy 53" i „Rudy 3 4 “.
Na skutek tego w dniu 26-go stycznia 1929 roku
o godz. 10 Okręgowy Urząd Górniczy Dąbrowski w biurze
swoim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Królowej Jadwigi

i) na zasadzie odkrycia rudy cynkowej, dokonanego

Nr 18, będzie rozpatrywał

wszelkie uwagi i protesty

w dniu 19 listopada 1927 roku przez Jana Szperlinga, I przeciwko nadaniu projektowanej przestrzeni, jakie będą
działającego w imieniu i na rzecz Kazimierza Czapli, za j złożone na wskazany termin.
m ieszkałego w Katowicach, przy ulicy W arszawskiej 31,
na gruncie Franciszka

Tomczyka, syna

Antoniego, we

Życzący sobie mogą w ciągu miesiąca" od dnia ni
niejszego ogłoszenia, rozpatrzeć plan i rejestr pomiarowy

wsi Okradzionów, gminy Łosień, powiatu będzińskiego |{ wymienionego nadania w wyżej
1 sprawdzonego w dniu 2 grudnia 1927 roku, podejmują i| w godzinach urzędowych.
się starania przez Jana Szperlinga, zamieszkałego w Bę
dzinie, przy ulicy Browarnej 6 , o uzyskanie nadania gór'niczego dla

wydobywania rudy

cynkowej pod

nazwą

wspomnianym

biurze

30
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Nr 2.

OGŁOSZENIE
Powiatowej Kasy Chorych w Radomiu o wyniku wyborów do Rady Kasy.
Stosownie do § 10 i 38 Rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 marca 1926 roku
(Dz. Ust. R. P. Nr 44, poz. 273), Zarząd Powiatowej Kasy Chorych w Radomiu podaje do publicznej wiadomości
wynik wyborów do Rady PowLtowej Kasy Chorych w Radomiu, które odbyły się w dniu 16 grudnia 1928 roku.
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Z LISTY Nr 2
Kandydatów Polskiej Partji Socjalistycznej i Klasowych Związków Zawodowych — wybrani z o sta li:
D E L E G A C I :

J

Nazwisko i imię

Zawód

Miejsce zamieszkania

P r a c o d a w c a

1

Grzecznarowski Józef

garbarz

Nowogrodzka 23

Magistrat

2

Szulmajer Edward

ślusarz

Dom Fabryki Broni

Fabryka Broni

3

Marszałek Jan

st. robotnik

Narutowicza 11

Fabryka Wyrobów Tytoń.

4

Rodziewicz Wacław

urzędnik

Basenowa 16

Magistrat

5

Gregorek Szczepan

garbarz

Bor. kol. Limanowskiego

Garb. Wickenhagena

6

Ćwięk Antoni

mechanik

Narutowicza 11

Rada,Zw. Zawodowych
»
»
Odlewnia „Glinice*

7

Rybicki Leon

tokarz drzewny

Basenowa 18

8

Adach Stanisław

giser

9

Gocell Wacław

kalkulator

18
Narutowicza U

Pusty Jan

heblarz

Dom Fabryki Broni

10

Biuro Inwestycji Miejskich
Fabryka Broni

11

Wieczorek Stanisław

garbarz

Basenowa 18

Rada Zw. Zawodowych

12

Góra Franciszek

tokarz

Dom Fabryki Broni

Fabryka Broni

13

Pokrzewiński Stanisław

nadzorca

Marjacka 34

Rzeźnia Miejska

14

Wośko Jan

urzędnik

Żeromskiego 101

Kasa Chorych

15

Szejn Henryk

ślusarz

Dom Fabryki Broni

Fabryka Broni

16

Mazurek Antoni

cieśla

Narutowicza 11

Gazownia

17

Gawłowska Marja

robotnica

Giserska 4

Fabryka Wyrobów Tytoń.

18

W ąsowicz Stanisław

murarz

Foksalna 17

Inwestycje Miejskie

19

Kowalczyk Stanisław

szew c

Basenowa 18

Magistrat

Żabia 3

Huta „Widok*

W encel Juljan

hutnik

21

Chudziński Józef

robotnik

Ciemna 32

Fabryka Marywil

22

Hoffman Stanisław

ceramik

Mleczna 8

Fabr. fajans. Rotenberga

20

Z

A

S

T

Ę

P

C

Y:

urzędnik

Basenowa 16

Magistrat

Palutkiewicz W ładjsław

robotnik

Gołębiowska 10

Biuro Inwestycji Miejskich

25

Puszczyński Leopold

kancelista

Nowy-Świat 12

Fabr. Wyrób. Tytoniowych

26

Skoneczny Filip

garbarz

Ciesna 28

Garbarnia „Nowość*

27

Kowalski Franciszek

ślusarz

Witolda 8

Fabryka Borowicza

28

Kowalski Kazimierz

stolarz

1-go Maja 26

Magistrat

29

W ełnowski Ignacy

kelner

Marjackie 28

Restauracja „Udziałowa*

30

Czerna Franciszek

robotnik

Marjackie 29

Gazociągi

23
24

* Kowalczyk Mieczysław

31

Bogucki Józef

dozorca domu

Marjackie-Górki 3

Budowa Domu Robotn.

32

Popielski Stefan

stolarz

Żeromskiego 102

Fabryka Broni

33

Sitnicka Aleksandra

robotnica

Błotnia

Fabr. Wyrób. Tytoniowych

34

Chagowski Gracjan

urzędnik

Narutowicza 11

Magistrat

Nr 2.
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Nazwisko i imię

35

Miejsce zamieszkania

Z a w ó d

31

P r a c o d a w c a

Danielski Stanisław

garbarz

Prosta 6

Garbarnia Strausa

36

Prokop Adam

robotnik

N ow y-Św iat 14

Fabryka „Marywil“

37

Tomczyk Henryk

ślusarz

Długojów 15

„J. Kohn“ — fabr. mebli

38

•Jaśkiewicz Ignacy

robotnik

Prosta 27

Gisernia Goldbluma

39

Jakubowski Antoni

robotr.iK

Marjackie 29

Fabryka „Surofosfat“

40

Majewska Janina

robotnica

1-go Maja

Fabryka Broni

41

Łożycki Jan

woźny

Mleczna 7

Magistrat

42

Bielawski Bronisław

ślusarz

Górna 6

Gazociągi

43

Surowiecki Antoni
Orchel Aleksander

cieśla

Główna 22

Gazownia

polerownik

Żabia 72

Fabryka Broni

44

Z LbTY Nr 4
Kandydatów Ogólnego Żydowskiego Związku RoDotniczego „Biind“
D E L E G A T :
d
-4
1

Nazwisko i imię
Finkelstein

A bram

Z a w ó d
felczer

Rynek 13

Z
2

Fajgienbaum Wolf

Miejsce zamieszkania

A

S

T

Ę

kierownik Spółdz.

P

C

P r a c o d a w c a
Związek Felczerów

A:

Mała 5

Powsz. Spółdz. Robota.

Z L isty Nr 6
Kandydatów Komitetu W yborczego do Pow iatow ej Kasy Chorych w Radomiu Rubotników i Pracowników Umysłowych.

D E L E G A C I
d
J

Nazwisko i imię

Z a w ó d

Miejsce zamieszkania

P r a c o d a w c a

1

Strupczewski Kazimierz

technik

Fabryka Broni Dom Nr 1

Fabryka Broni w Radomiu

2

Pietrusiewcz Wiktor

urzędnik

Marjacka 15-a

Bank Handl. w Warszawie

3

Bielejec Antoni

Fabryka Broni w Radomiu.

Olewiński Jan

tokarz
lekarz

Fabryka Broni Dom Nr 1

4

Moniuszki 16

Szpital Św. Kazimierza

5

Saramowicz Józef

majster

Fabryka Broni Dom Nr 4

Fabryka Broni w Radomiu

Z

A

S

T

Ę

P

C

Y:

chemik

Marjacka 15-a

Szkoła Chemiczno-Garb.

Nurczyński M ieczysław

majster

Fabryka Broni Dom Nr 4

Fabryka Broni w Radomiu

8

Kaczorowski Feliks

garbarz

Garbarska 18

Garbarnia J.O. Piekarskiego

9

Bąkowski Tadeusz

urzędnik

Witolda 10

Radomskie T-wo Elektr.

Sieniewicz Adam

tokarz

FaWryka Broni Dom Nr 3

Fabryka Broni w Radomiu

6

Suliga Henryk

7

10

Z LISTY Nr 8
Kandydatów Żydowskiego Robotniczego Komitetu Wyborczego „Poale-Sjon“.
D E L E G A T :
d
J
1

Nazwisko i imię
Studnia Dawid

Z a w ó d
ślusarz

Miejsce zamieszkania
Żeromskiego 30

P r a c o d a w c a

32
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Nr 2.

Z A S T Ę P C A :
2 |

Strawczyński Szulim

|

pracownik

|

Długa 11

|

Żydowski Klub Rzemieśln.

Z LISTY Nr 10
Kandydatów .Chrześcijańskich Organizacji Robotniczych i Pracowniczych*.
D

eL
J
1

Nazwisko i imię

L

E

G

magazynier

Kozera Stanisław

A

T

:

P r a c o d a w c a

Świeża Nr 10
S

T

portjer

Włodarczyk Antoni

A

Miejsce zamieszkania

Z a w ó d

Z
2

E

Ę

P

C

Fabr. Wyrób Tytoniowych.

A:

Sapowa 12

GRUPA

„Marywil*

PRACODAWCÓW:
Z LISTY Nr 1

Kandydatów Pracodawców Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Kasą Chorych
D E L E
d
i-i

G A C I :
Z a w ó d

Nazwisko i imię

1

Radomski Jerzy

inżynier-chem., Dyr. W ytwórni „Surofosfat*

2

Kisielewski Wacław

magister praw

A d r e s

Basenowa 16
Kilińskiego 9

Z A S T Ę P C Y :
3

Czapski Wiktor

Nacz. W-łu Op. Społ, Magistratu m. Radomia

Ogrodowa 7

4

Szczawiński Roman

adwokat

Piłsudskiego 3

Z LISTY Nr 2
Kandydatów Zjednoczonego Bezpartyjnego Bloku Pracodawców.
D E L E G A C I :
d
j

Z a w ó d

Nazwisko i imię

A d r e s

1

Sm yjewski Witold

przem ysłowiec

Nowy Świat 10

2

Graff Tadeusz

inżynier Vice-Dyrektor P. W. Broni

P. W. Broni

3

Kuszenbaum Jonas

przem ysłowiec

Nowogrodzka 5

4

W łoczkowski Lucjan

inżynier

Marjacka 4

5

Pazdon Jan

rzemieślnik

Żeromskiego 7

6

Bluman Mojżesz

dyrektor fabryki

Marjacka 4

7

Bojman Cemach

rzemieślnik

Żeromskiego 13

8

Pomper Oskar

przem ysłowiec

Piłsudskiego 16

9

Romanowski Lech

inżynier dyrektor

Żeromskiego 36

10

Regent Władysław

kupiec

Żeromskiego 22

11

Czernichowski Franciszek

dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego

Piłsudskiego 5

12

V\ ojciechowicz Jan

wł. domu i prze w. Zarz. Sp. Rob. Ch. „Praca*

Pla 3-go Maja 1

13

Djament Jakób

przem ysłowiec

Żeromskiego 23

Nr 2.
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Z A S T Ę P C Y :
Marjacka 2

14

Tenenbaum E*jasz

15

Iwanowski Włodzimierz

16

kupiec

Żeromskiego 31

17

Adler Jakób
W oszczyński Zdzisław

dyrektor Banku Ziemiańskiego

Moniuszki 16

18

Ettinger Kazimierz

inżynier

Moniuszki 2

19

Bankier Majer

rzemieślnik

przem ysłowiec

Młodzianów „Chrom“

y>

Witolda 11
Długa 7

20

Pracki W ładysław

21

Frejtag Benjamin

kupiec i prezes Stow. Sklepów Spoż.

Plac Jagielloński 1

22

Jakac/.yński Kazimierz

rzemieślnik

1-go Maja 53

23

Lewin Gerszon

24

W ylazlowski Jan

25

Przednówek Noe

26

y>

Zgodna 8
1-go Maja 54

W

Rubinsztejn Janas

właściciel domu

Malczewskiego 8

przemysłowiec

Gieryczewska 11

Zarząd Powiatowej Kasy Chorych w Radomiu
Dyrektor

Przewodniczący Zarządu

( — ) T. P leszczy ń sk i.

8.

ZAWIADOMIENIE

9.

Okręgowego

właścicielu

działka

1350

sążni, z kol. Janowice Maćkarnia,

powiatu m iechow skiego;
10.

Wołkowskim,

współwłaścicielu

Paw le Smagała, właścicielu działka Nr 10, prze

strzeni 2 dz.

kowe p o :
Wincentym

Malinowskim,

powiatu pinczowskiego;

w Kielcach, zawiadamia, że toczą się postępowania spad
1.

Janie

G rzecznarow ski.

Nr 7, przestrzeni 4 dz. 56 sążni, z Kol. Pirocice Łopaty,

Pisarza Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego
w Kielcach o postępowaniach spadkowych.
Pisarz W ydziału Hipotecznego Sądu

(— ) J

działka

Andrzeju Blicharskim, właścicielu dz. Nr 40,

przestrzeni 1 dz. 23 sążni, z dóbr Kokot, powiatu pin-

Nr 23, przestrzeni 1 dz. 685 sążni, z kolonji Zdanów, II czo w sk ieg o ;
11. Janie i Katarzynie małż. Pila, właśc. prze
powiatu m iechow skiego;
w łaścicielce działków Nr Nr 10,

strzeni 2 morg. z dóbr Elżbiecin i Janie Pila właść. dz.

11 i 12, przestrz. 3 morg., z kolonji Ujazd Sędowieki,
pow . jęd rzejow skiego;

Nr 10, przestrzeni 3 dz. 856 sążni, z kolonji Zbrodziee,

2.

3.

Ewie Wilk

Wielka Góra i dz. Nr 10, przestrzeni 1230 sążni z kol.
Zbrodzice W ydartów Góry, pow. stopnickiego.

Andrzeju Latosie, w łaścicielu działka Nr 27,

12.

Drzestrz. 1 dz. 60 sążni, z kolonji Miernów Stawiszycki
i działka Nr 7, przestrz.
4.

przestrzeni 1 dz. 59 sążni z dóbr Głupcsow, powiatu

1 dz. 60 sążni z kolonji Sta

II m iechow skiego;

wiszyn Miernówek pow. pinczow skiego;

13.

W incentym Buskim, właścicielu działka Nr 37.

przestrz. 5 ha, 7756 m., z kolonji

Węchadłów A pow.

14.

Ignacym Lipowiczu, właśc. przestrzeni 8 morg.

Tomaszu Sperka, właścicielu działka Nr 1, prze I 18 pręt. z folwarku Nadpole, pow. w łoszczow skiego;
15.

strzeni 7 dz. 934 sążni, z dóbr Rudno Górne, powiatu

Łukaszu Żmija, współwłaścicielu działka Nr 34,

przestrzeni 1 dz. 1200 sążni z kol. Pieczonogi Podkępie,

m iechow skiego;
6.

Mateuszu Krupa, właść. dz. Nr 1, przestrzeni

|j 2 dz. 529 sążni, z dóbr Główczów, pow. m iechowskiego;

pinczow skiego;
5.

Kazimierzu Krupie, właścicielu dział'd Nr 3,

Janie Kowalskim,

właścicielu

pow. stopnickiego;

działka Nr 19,

16.

przestrzeni 1 morg., z kolonji Cudzynowice B. i działka

Marjannie Jaros, właścicielce działki Nr 19,

Nr 18, przestrzeni 1 morg. z kolonji Chołdowiec B. po

przestrzeni 10 morg., z dóbr Pokrzywnica, powiatu ję

wiatu pinczow skiego;

drzejowskiego ;

7.

17.

Marjannie Czarneckiej, właścicielce działka Nr 7 a,

przestizeni 4 dz.
pinczow skiego;

85 sążni,

z kolonji Józefa, powiatu

Sosja vel Sossya Reinherz, wierzycielce kaucji

1500 dolarów, pod Nr 7, działu IV, nieruchomości Kielce,
jj

Nr hipoteczny 677.

34
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Nr 2.

łomu Nr 6 a, przestrzeni 39 pręt., z kolonji .lelczańskie

Kierownictwo Rozbudowy Ka mieniołomów Pań
stwowych W Zagnańsku na podstawie przepisów M. R,

Odpadai, właść. działków łąki Nr Nr 47 i 48, przestrz.

P. L. IH -396'26 o oddawaniu państwowych dostaw ogłasza

18.

Andrzeju Mikuła,

współwłaścicielu kamienio

1 mórg, z dobr Jelcza i współwłaścicielu

przetarg publiczny

przestrzeni

12 morg. Nr 1 A. E. B. 1. w miejscowości Zastodole, z kol.

na dostawę inaterjału drzewnego tartego, na budowę ba

Jelcza Mikułówka, pow. m iechowskiego;

raków, w ilo śc i:

19.

Franciszku Świstaku, właśc. dz. Nr 14, prze

strzeni 4 dz. 240 sążni, z kolonji Skorepków,

powiatu

desek 162 m. ^
kantówki 126 m. ;i
oraz

jędrzejowskiego;
20.

Józefie Kucu, własć. dz. Nr A. 15, przestrzeni !

2 morg. z Osad Oblekońskich, pow. stop nick iego;

21.

.

Grzegorzu Dndale, właśc. dz. Nr 10, przestrz.

1 dzies. 1216 sążni z kol.

Pogrzebiec, powiatu jędrze- i

96 sztuk okien pojedynczych
16 sztuk drzwi
w terminie 2 tygodni od chwili podpisania umowy.
W yaazy

inaterjałow,

warunki dostawy i rysunki,

jow skiego;
' są do przeglądania codziennie od godz. 11-ej do 13-ej
w Dyrekcji Robót Publicznych w Kielcach. 1 p. Oddział
22. Henryku Nowaku, właśc. placu przestrzeni
Drogowy, gdzie też nastąpi otwarcie składanych ofert
około 2 morgi z budynkami, z nieruchomości Kielce,
dnia 23 stycznia 1929 roku o godz. 12-ej w południe.
Nr hip. 87.
23.

Jadwidze Przyłuskiej, właśc.

1/10 części nie- .

Oferty z załączonein poświadczeniem złożenia w Ka

ruchomości Kielce, Nr hip. 8 2 4 ;
I sie Skarbowej 5 ć/o wadjum oferowanej sumy, należy
składać w zaklejonych kopertach z nagłówkiem : Oferta
24. Paw le Jaworskim, właśc. dz. Nr 4, przestrz.
3 dzies. 1410 sążni z kol. Brunonów, pow. jędrzejow na dostawę maierjałów dla Rozbudou y Kamieniołomów
Państwowych w Zagnańsku.
skiego ;
25.

Kazimierzu Bronkowskim,

właśc.

dz. Nr 7,

przestrzeni 4 dzies. 239 sążni z folwarku Grązów, pow.

Dostawa

zesłanie

oddaną do wykonania, po za

twierdzeniu oferty przez Dyrekcję Robót Publicznych.

jędrzejow skiego;
26.

Małgorzacie Kosteckiej, współwłaścicielce dz,

Nr 6 , przestrzeni 2 dzies. 1134 sążni, z dóbr Buk, pow.
m iechow skiego;
27.

Wojciechu Chmielarzu, właśę. dz. Nr 12, prze

strzeni 3 morg. i Nr 13 przestrzeni 2 morg. z kolonji

28.

Katarzynie Kapuścińskiej,

właśc.

przestrzeni

powiatu

mie

chowskiego ;
29.
3 morg.

Jakubie Gajosie, ułaśc. dz. Nr 2, przestrzeni
z folwarku

Michałów

Poduchowny,

powiatu

pinczow skiego;
30. Eranciszku Kwietniu, właśc. przestrzeni 1 morg.
5 i 1/2 pręt. z dóbr W łodzimierzów, powiatu m iechow
skiego ;
31.

Antonim Pytalskiin, właśc. działki przestrzeni

5 morg. 31 pręt, z dóbr Konary, pow. jędrzejow skiego;
32.

Józefie i Marjannie małż.

działka Nr 8, przestrzeni 2 dzies.

i jej upadłych w spółw łaścicieli: Łucji Żenczykowskiej,
Abrama Chila Kierszenbauma i Emanuela J. Kenena,
mocy art. 502 K. H. w zyw ają wszystkich

01brvchskie Pełczyska, pow. pinczow sk iego;
2 morg. z dóbr Zagaje Zarogowskiego,

Syndycy tymczasowi masy upadłościowej Spółki
Firmowej ,,Łucja Żenczykowska" i S-ka w Kielcach

Zielińskich, właśc.

na

wierzycieli

tej upadłości do zgłoszenia syndykom w ciągu dni czter
dziestu, a mianowicie, do dnia 25 lutego 1929 roku oso
biście lub przez pełnomocników, swoich

pretensji w y 

magalnych i tych, których terminy płatności jeszcze nie
nastąpiły

i złożenia syndykom

lul) w kancelarji

Okręgowego w Kielcach, tytułów
Zgłoszenia wraz z dowodami

SąJu

swych wierzytelności.
należy kierować pod

adresem syndyka, Józefa Śpiewaka, Kielce, ul. Planty 12,
lub wprost do Sądu Okręgowego w Kielcach, do sprawy
Nr Z -8 3 2 /2 8 .
Syndycy tym czasow i:

( —) A rtur Hampoliński,
(—) Konrad Laskowski,
(—) Jó zef Śpiewak.

12X0 sążni z kolonji

W ysocice Wiktorka i dz. Nr Nr 162 i 163, przestrzeni
3 morg. 251 pręt. z dóbr Krępa. pow.
Termin regulacji spadków

miechowskiego.

wyznaczony

w kance-

larji Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego w Kiel
cach, na dzień 1 po upływ ie 6 m iesięcy od dnia pierw
szego ogłoszenia w Dzienniku W ojewódzkim.

(2 — 1)

Zatwierdzenie taryfy samochodowej
I rozkładu Jazdy.
Okręgowa Dyrekcja Robót Publicznych w Kiel
cach zatwierdziła niżej podane taryfy cen za przewóz
osób i bagażu, tudzież rozkład jazdy samochodowej na
stępującym osob om :

Nr 2.
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Jonasowi Gotdakowi w Radomiu, ul. Nowy Ś w iat 8 —

Taryfa

dwoma autoDusan i na lin ji: Opatów— Warszawa (182 km.).

od 1 osoby i 1 km.

Taryfa
od 1 osoby i 1 km.
.

dzieci do 10-u lat

za przewóz bagażu od

cen

1 kg. i 1 km.

.

.

gr.

.

.

„

9

odjazd z Opatowa

„

Rozkład

„

gr.

12

za przewóz bagażu od 1 kg. i 1 km. .

.

„

0'3

Bagaż do 15 kg. wagi przewozi się bezpłatnie.

odjazd
*

z

Przedborza

z Radomska

,,

z Częstochowy o godz.

„

z Koziegłów o g.

do Częstochowy,

-

z

Przedborza

z Łodzi

„

Przedborza,

cen:
.

.

.

gr. 12
„

03 !

Bagaż do 15 kg. wagi przewozi się bezpłatnie.

odjazd ze Szczekocin o godz.

.

.

.

.

gr. 12
„

0-3

jazdy:

o goaz. 7, 11, 15, 19 do Ostrowca,

z Ostrowca o g. 8 3 0 ,

13, 16 30, 22 dc Opatowa

Podaje się do wiadomości, że na zasadzie rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia
1924 roku o organizacji i ustalaniu statutów gminnych
kas wiejskich pożyczkowo - oszczędnościowych (Dz. Ust.

za przewóz bagażu od 1 kg. i 1 km. .

Rozkład

.

Gminne kasy pożyczkowo-oszczędnościowe.

sem na lin ji: Szczekociny— Jędrzejów— Kielce (75 km.).

.

Rozkład
odjazd z Opatowa

Przedborza,

Cynie Bojgenowi w Chęcinach — jednym autobu

°d 1 osoby i 1 km.

.

godz.6doŁodzi,

20 ,

Taryfa

cen:

Bagaż do 15 kg. wagi przewozi się bezpłatnie.

godz.9 doRadomska,

o

„

Taryfa

Ostrowiec (14 km.).

za pi zewóz bagażu od 1 kg. i 1 km.

We środy i czwartki całego ro k u :
odjazd

15-30 do Koziegrów,

18-30 do Kamienicy Polskiej.

autobusem na linji: Opatów

dni a:
17 „

jazdy:

z Kamienicy Polskiej o godz. 9-30, 14 30, 16-30

od 1 osoby i 1 km.

jazdy:

o

„

0-1

Szczepanowi Strzyżow i w Staszowie — jednym
.

.

K a ż d e g o

5

„

do Kamienicy Polskiej,

.

Rozkład

.

10

„

.,

cen:

.

gr

z Częstochowy o godz. 8-30, 13-30, 15-30, 17 30

Opatowa.

szawska — jednym autobusem na linji: Przedbórz — Ra
domsko - Łódź (124 km.).
Taryfa

.

,,

Rubinowi blum ensohnow i z PrzedDorza, ul. War

°d 1 osoby i 1 km.

.

odjazd z Koziegłów o godz. 7 ’00 do Częstochowy,

jazdy:
8 , i 22

„

.

Bagaż do 15 kg. wagi przewozi się bezpłatnie.

03

o godz. 7, i 20 do Warszawy,

z W aiśzawy

.

za przewóz bagaju od 1 kg. i 1 km.

Bagaż do 15 kg. wagi przewozi się bezpłatnie'
Rozkład

cen-

jazdy:

R. P. Nr 118, poz. 1069 z

wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu o statucie
normalnym

8 0 0 do Jędrzejowa,

i)

z Jędrzejowa

„

9'15 „

z Kielc

„

»

z Jędrzejowa

„

19 4 r ) i rozporządzenia

Ministra Sptaw W ewnętrznych z dnia 13 marca 1925 r.
gminnychpo

kas

życzkow o-oszczędn ościo

wych (Dz. Ust. R. P. Nr 35, poz. 239 z 1925 r ) , zostały

Kielc,

zorganizowane gminne kasy pożyczkowo-oszczędnościowe

16 0 0 ,

Jędrzejowa,

z prawem zaciągania zobowiązań do 20 -krotnej wysokości

17'15 „

Szczekocin.

kapitałów zakładowego i zasobowego kasy:
1) w Korzecku, pow. kieleckiego, z kapitałem za

Joskowi Mendlowi Goldbergowi w Skaryszewie —
Jednym autobusem na lin ji: Skaryszew — Radom (13 km.).
Taryfa

cen:

„

z Radomia

„

2) w Grabkowie, pow. koneckiego, z kapitałem za
3) w Pacanowie, pow, stopnickiego, z kapitałem
zakładowym 5000 zł;
4) w Piekoszowie, pow. kieleckiego, z kapitałem
zakładowym 3000 zł.

jazdy:

odjazd ze Skaryszewa o godz.

(3 — 2)

kładowym 3000 zł;

°d 1 osoby i 1 km.
.
.
.
. gr. 12
Za przewóz bagażu od 1 kg. i 1 km. .
.
„
03
Bagaż do 15 kg. wagi przewozi się bezpłatnie.
Rozkład

kładowym 2000 zł;

8 do Radomia,

16 „

Skaryszewa.

Bolesławowi Cianciarowi z Kamienicy Polskiej —
dwoma autobusami na lin ji: Częstochowa— Kamienica Pol
ska— Koziegłowy (26 km.).

Wiadomości z Powszechnej Wystawy Krajowej
w roku 1929 — Poznań.
W sobotę, dnia 15 grudnia

1928 roku odbyła się

w Poznaniu w obecności Komisarza Rządu do spraw

36

Kielecki Dziennik W ojew ódzki.

Nr 2.

Ogłoszenia o zagubłe..łu dokumentów.

Powszechnej W ystawy Krajowej p. Ministra pełnomocnego
D-ra Bertoniego, pod przewodnictwem Dyrektora Admi
nistracyjnego p. L. Szczurkiewicza,
tów Komitetów
W ystawy

konferencja delega

Radom ski Starosta Powiatowy unieważnia dowod

W ojewódzkich dla sjjraw Powszechnej

osobisty wydany przez Starostwo w Radomiu dni.a 14-go
września 1927 r. Chaimowi Lejbowi Tajchmanowi z Ra

Krajowej

z władzami

W ystawy.

P.

Prezes

domia Nr 43343.

Zarządu Dr Wachowiak w ygłosił referat, zaznajamiając

(3— 3)

uczestników z wszystkiem i sprawami aktualnemi i pod

Zgubiono książeczkę wojskową, wydaną przez P. K. U.
kreślając rolę, jaką Komitety Wojewódzkie odegf-ać po [ w Kielcach, oraz szoferskie prawo jazdy Nr 2359, w y 
winny w realizowaniu W ystawy. Po sprawozdaniach de
dane w roku 1928 przez Dyrekcję Robót Publicznych
legatów uchwalono w rezultacie siedmiogodzinnych obrad
w Kielcach, oba dokumenty na imię Stanisława Daleszaka.
następujące rezolucje:
1.

(3 — 3)

Delegaci W ojewództw Kresowych zwracają się '

do p. Komisarza Rządu do spraw Powszechnej W ystawy
Krajowej z prośbą o ułatwienie uzyskania specjalnych
zniżek kolejow ych dla wycieczek

zbiorowych drobnego

kupiectwa, rzemieślników, małorolnych i t. d.
2.

Delegaci proszą, by

W ielkopolskie

Towarzy

Zginęło świadectwo

dojrzałości

Lernera Nusena

Dawida , wydane w Częstochowie.

(3 — 3)

Ludw ik Zem ler z Karolina, pow. kozienickiego.
zgubił książeczkę

wojskową

Nr 9725,

wydaną

P. K. U. w Radomiu.

przez
(3— 3)

stw o dla Popierania Turystyki porozumiało się z Preze

Wolak Wojciech z Przeczowa (s. Stanisława) uro

sem Touring Clubu w Warszawie, p, gen. Góreckim,

dzony w 1900 roku, unieważnia zagubioną książeczkę

celem otrzymania informacyj, czy i jak organizować Komi

wojskową, wydaną przez P. K. U. w Pińczowie.

tety P rzyjęci Biura Informacyjno Turystyczne w miastach
wojewódzkich.

Delegaci proszą o przesłanie odnośnych

informacyj Komitetom Wojewódzkim do wiadomości,
3.

Komitety W ojewódzkie uznają, że urządzenie

działu historyczuo-entograf cznego

oraz w ystawy

prze

mysłu ludowego jest konieczne.
4.

Delegaci uchwalają w ytężyć sw e siły, ażeby

nakłonić jaknajszersze warstwy drobnego kupiectwa, rol
ników i rzem ieślników, do zwiedzenia W ystawy.

(3— 3j

Wincenty Bassa (rocznik 1897) mieszkaniec wsi
Szeligi, gm. Waśniów,
żeckę wojskową,

pow. opatowskiego zgubił ksią-

którąunieważnia się.

(3 — 3)

Zgubiono książeczkę wojskową, wydaną p rzezP .R .U .
Warszawa 2 na iinię Felinsa Rejewskiego (rocznik 1896)
11 którą unieważnia

się.

(3 — 3)

Izrael Moszek Rozencwajg z Radomia zgubił aoij wód osobisty Nr 83599, wydany przez Starostwo w Ra-

5.

Komitety W ojewódzkie Powszechnej W ystawy 1 domiu, który unieważnia się.
(3— 3)
Krajowej zgodne są w tem, że w ysiłek materjalny prze
Nabiałek Jan, posterunkowy Policji Państwowej,
mysłu, handlu, samorządów, banków i rolnictwa, na rzecz
zgubił legitymację służbową Nr 2624, wydaną przez Ko
organizacji pierwszej wr Polsce W ystawy Powszechnej
mendę W ojewódzką Pol. Państw, w Kielcach.
(3— 3)
i Ogólnokrajowej, nie jest równomierny. Wobec tego,
Król Wincenty zgubił dowód osobisty wydany
przedstawiciele Komitetów Wojewódzkich uważają za ko
nieczne, by subw encje, zadeklarowane dotychczas, zo

w roku

stały niezwłocznie przekazane Dyrekcji Pow szedniej Wy

unieważnia się.

stawie Krajowej. Nadto Komitety dołożą starań, by banki
wzięły udział w subskrypcji w wysokości

1 /4

070 od ka

pitałów obrotowych, a rolnictwo opodatkowało się po

1923

przez Starostwo w Miechowie;

Dawid Akierman

Takowy
(3 — 3)

syn

Nusyna i Blimy (rocznik

1871) zgubił dowód osobisty Nr 2531/808018, wydany
przez Starostwo w Kielcach w roku 1924.

’ (3 — 3)

20 groszy od ha

Adres Redakcii i A d m in istracji: Urząd W ojew ód zk i w Kielcach. Z am ek. T elefon N r 176.
Przedpłata za rok 1929 narazie — 16 złotych. — Numer pojt dyńczy 1 z ło ty .— Cena ogłoszeń: o zarejestrowaniu •towarzyszenia lub
związku 5 złotych, za wiersz szpaltowy 50 groszy, drobne ogłoazenia 10 groszy za wyraz, najmniejsze ogło.zenie 1 złoty.
W szelkie opłaty za prenum eratę, ogłoszenia i t. p. należy w płacac do w łaściw ych Kas S k arbow ych n a
terenie w ojew . kieleckiego z zaliczeniem na b u d żet dochodow y Min. S p raw W ew n . d ział II 6 7
i oryginalne kw ity kasow e nadsyłać do A d m in istracji „Kieleckiego D zien n ik a W ojew ódzkiego".
Urzędy gminne i powiatowe zechcą odbierać .K ielecki Dzień. Wojew.*1 w Starostwach i tamże składać kwity kasowe na prenumeratę.

-Odbito w drukarni „Jedność" w Kielcach — 380.

