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27.

OGŁOSZENIE
Okręg. Urzędu Górniczego Dąbrowskiego
z dnia 28 lutego 1929 roku

o nadaniach górniczych.

na gruncie W ładysława i Feliksy, m ałżonków
we wsi

Golczowice,

gm. Rabsztyn,

pow .

Mrówka,
olkuskiego

i sprawdzonego w dniu 28 lipca 1928 r., podejmują się
starania przez Naczelnego Dyrektora wym ienionej Spółki
Akcyjnej

inż. górn. A. Ciszew skiego, o uzyskanie na

izecz wym ienionej Spółki nadania góruiczego dla w ydo
bywania rudy żelaznej pod nazwą „Golczowice III“, ogól

Okręgowy Urząd Górniczy Dąbrowski w Dą
browie Górniczej zgodnie z § 25 lustr, o zast. art,

bowych Nadleśnictwa Olkusz - włościańskich wsi Golczo

4E>4-54o Ust. Górn. (zbiór praw ces, ros. toin VII, wyd.

wice, gm. Rabsztyn, oraz

r.) ogłasza, że:

nej pizestrzeni 1,076.023 m2, położonej na gruntach skar
wsi Ryczówek i Kwaśniów,

gm. Ogrodzieniec, pow. olkuskiego,

na zasadzie odkrycia rudy żelaznej dokonanego W yjednywana przestrzeń gran iczy: od północy
z gruntami włościan wsi Ryczówek i wsi Kwaśniów, od
v dnia 5 lipca 1928 r. przez Henryka Manduta działa
a)
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wschodu z projektowanein

Nr 9.

nadaniem na rudą. żelazną

1928 r., podejmują się starania przez Naczelnego Dyrek

„Golczowice IV“, oa południa z projektowanem nadaniem

tora wymienionej Spółki Akcyjnej inż. górn. A. Ciszew

„Golczowice II* i od zachodu z projektowanem

nada

niem „Klucze III* ;

skiego, o uzyskanie na rzecz Spółki nadania górniczego
dla wydobywania rudy żelaznej pod nazwą „Chechło II“,
ogólnej przestrzeni 1,137.733 m2, położonej na gruntach

b) na zasadzie odarycia rudy żelaznej dokonanego
w dniu 21 lipca 1928 r. przez Henryka Mandata działa
jącego w imieniu i na rzecz Spółki Akcyjnej
Hohenlohego Hohenlohe-W erke w Wełnoweu

Zakłady

na G. ŚL,

na gruncie Michała Grzanki we wsi Chechło, gm iny Bo
lesław , pow. olkuskiego i sprawdzonego w dniu 27 lipca
1928 r., podejmują się starania przez Naczelnego Dyrek
tora wymienionej Spółki Akcyjnej inź. górn. A. Ciszew
skiego, o uzyskanie na rzecz Spółki nadania górniczego

włościańskich wsi Chechło, gm. Bolesław, pow. olkus
kiego i wsi Grabowa, gminy Rokitno Szlacheckie, pow.
zawierciańskiego.
W yjednywana

przestrzeń

gran iczy.

od

północy

z gruntami włościan wsi Chechło, od wschodu z projektowanemi nadaniami na rudę żelazną „Chechło Ill“, i „Chechło IV“, od południa z nadaniami na rudę żelazną „Eufrozyna“ i „Ludwika1"i od zachodu z projektowanem nadaniem
„Chechło I“ .

dla wydobywania rudy żelaznej pod nazwą „Ohechło VII“,
ogólnej przestrzeni 1,115.060 m2, położonej na gruntach
skarbowych Nadleśnictwa Olkusz, oraz włościańskich wsi

Na skutek tego w dniu 6 go kwietnia

1929

roku

Chechło, gm iny Bolesław i wsi R yczówek, gm. Ogrodzie

o godz.

niec, pow. olkuskiego.

Okręgowy Urząd Górniczy Dąbrowski przy ul. Kr. Jadwigi

W yjednywana

10-ej w biurze swoim

w Dąbrowie Górniczej

przestrzeń graniczy : od północno-

Ni 18 będzie rozpatrywał w szelkie uwagi i protesty prze

wschodu z gruntami włościan wsi Ryczówek, od południo-

ciwko nadaniu projektowanej przestrzeni, jakie będą zło

wo-wschodu z projektowanem nadaniem na rudę żelazną

żone na wskazany termin.

„Klucze III*, od południowo-zachodu z projektowanem

Życzący sobie mogą w ciągu miesiąca od dnia ni

nadaniem „Chechło V “ i od północno-zachodu z nadaniem

niejszego ogłoszenia rozpatrzeć plan i rejestr pomiarowy

na rudę żelazną „Rodaki IV* ;

wymienionego

c) na zasadzie odkrycia rudy żelaznej dokonanego

nadania w wyżej

wspomnianem

biurze

w godzinach urzędowych.

w dniu 12 lipca 1928 r. przez Henryka Mandata działa

Naczelnik Okręg. Urzędu Górn. Dąbrowskiego

jącego w imieniu i na rzecz Spółki Akcyjnej Zakłady

J. Zawadzki.

Hohenlohego Hohenlohe-W erke w W ełnoweu na G. Śl.,
na gruncie W ładysława i Feliksy, małżonków Mrówka
w e wsi Golczowice, gm. Rabsztyn, powiatu olkuskiego
i sprawdzonego w dniu 27 lipca 1928 r. podejmują się
starania przez Naczelnego Dyrektora wym ienionej Spółki
A kcyjnej inż. górn. A. Ciszewskiego, o uzyskanie na rzecz
Spółki nadania górniczego dla wydobywania rudy żelaz
nej pod nazwą

„Golczowice

IV“,

ogólnej

przestrzeni

1,005.569 m2, położonej na gruntach włościańskich wsi
Kwaśniów, gm. Ogrodzieniec i na gruntach włościańskich
wsi Golczowice, gm. Rabsztyn, pow. olkuskiego.
W yjednywana

przestrzeń graniczy:

od północno-

wschodu z gruntami w łościan wsi Kwaśniów, od wscho
du z gruntami włościan wsi Kwaśniów, od południa z grun
tami włościan wsi Golczowice i od zachodu z projektowanemi nadaniami na rudę żelazną „Golczowice II* i „Golczowice 111“ ;

.

28
OGŁOSZENIE
Okręgowego Urzędu Ubezpieczeń w e Lwowie
z dnia 2 marca 1929 r.

o rozwiązania władz Kasy Chorych, pow. iłżeckiego
w Wierzbnika.
Na podstawie art. 100 ustaw y z dnia 19 maja 1920 r.
o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby (Dz.
U. Rz. P. Nr 44, poz. 272) Okręgowy Urząd Ubezpieczeń
w e Lwowie orzeczeniem z dnia 2-go marca 1929 roku
L. 133/29 rozwiązał, wskutek zdekom pletowania, władze
Kasy Chorych powiatu iłżeckiego w Wierzbniku t. j. Radę,
Zarząd, Komisję Rewizyjną i Komisję Rozjemczą i poruczył dotychczasowemu Komisarzowi Kasy p. Feliksowi

d) na zasadzie odkrycia rudy żelaznej dokonanego
w dniu 10 lipca 1928 r przez Henryka Mandata działa | Frankowskiemu dalsze pełnienie funkcyj Komisarza do
czasu dalszego zarządzenia.
jącego w imieniu i na rzecz Spółki Akcyjnej Zakłady
Hohenlohego Hohenlohe-W erke w Wełnoweu na G, Śl.,
na gruncie Tomasza Grzanki w e wsi Chechło, gminy Bo
lesław , pow. olkuskiego i sprawdzonego w dniu 28 lipca

Dyrektor: D r Szkodziński.

Nr 9.

Kielecki D ziennik W ojew ódzki. Poz. 29, 30 i 31.

29.
OGŁOSZENIE
O kręgowego Urzędu Ziem skiego w Kielcach

do niego 155.42 ha gruntów hipotecznych z parcelacji
majątku Felinów i 16.80 ha gruntów hipotecznych z par
celacji majątku W ilczyce, razem 172.22 ha.
Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy orzecze

z dnia 25 lutego 1929 r.

o jstalenii
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plann parceiacyjnego na rok 1930.

niem Min

Reform Rolnych z dnia 28 grudnia

1928 r.

Naczelnik W ydz. Okr. Urz. Z. W. J a ro sz y ń s k i.

Na podstawie art. 12 ustaw y z dnia 28 XII 1925 r.
o wykonaniu reformy rolnej (Dz. Ust. R. P

z 1926 r.

Nr 1, poz. 1) Okręgowy Urząd Ziemski w Kielcach ogła
sza poniżej w yciąg z rozporządzenia Rady Ministów z dn.
13 II 1929 r. o ustaleniu planu parceiacyjnego na rok

31.
Zawiadomienie Wujewody Kieleckiego
z dnia 5 marca 1929 r.

1930 (Dz. U. R. P Nr 9, poz. 75).
§ 1. Plan parcelacyjny na rok 1930 obejmuje następujące obszary w poszczególnych okręgach ziem sk ich :
I Grunty państwowe i Państw ow ego Banku Rol

o uruchomianiu centrali telefonicznej w agencji pocz
towej Sadowię, pow. opatowskiego.
Na podstawie zawiadomienia Dyrekcji Poczt i Tele

nego: 1) 1400 ha w Kieleckim Okręgu Ziemskim.

grafów w Lublinie z dnia 20 lutego 1929 r. L. 14.252/VIII
II.
Grunty pryw atne: 3) 6500 ha w Kieleckim
podaję do publicznej wiadomości, że w agencji pocztowej
Okięgu Ziemskim
Na poczet tego obszaru zalicza się
Sadowię k/Opatowa, pow. opatowskiego uruchomiono
4914 ha już rozparcelowanych, pozostaje do rozparcelo
centralę telefoniczną dla wym iany telegram ów i rozmów
wania 1586 ha.
międzymiastowych.
Naczelnik Wydz. Okr. Urz. Ziemskiego
Za W ojew odę: D r W iniarz

W. J a r o s zy ń s k i.

D Z I A Ł NI EU R Z Ę D O W Y .

30.
OGŁOSZENIE

S T A T U T

Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Kielcach

KOMU NA L N E J K A S Y O S Z C Z Ę D N O Ś C I
POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO W ZAWIERCIU,

z dnia 21 lutego 1929 roku

o scalaniu gruntów.

uchwalony przez Sejmik Zawierciański na prawomocnem

Na podstaw ie art. 18 Ust. z dnia 31 lipca 1923 r.
0 scalaniu gruntów

(Dz. Ust. Nr 92/27

r., poz. 833)

posiedzeniu w dniu 2 sierpnia

1928 roku i zatwierdzony

reskryptem Pana Wojewody Kieleckiego L. Sm. 3035/7

Okręgowy Urząd Ziemski w Kielcach podaje do publicz

z dnia 29 listopada 1928 roku.

nej wiadomości, że orzeczeniem tegoż Urzędu z dnia:
I.

ORGANIZACJA KASY.

a) 22-go gruania 1927 reku, na zasadzie p. c art.
Ust. z dnia 11 sierpnia 1923 r. o org. Urz. Ziemsk.,
0raz art. 17 Ust. z dnia 31 lipca 1923 r. o scal. gruu-

A. Nazwa, siedziba, firma, terytorjalny zakres działania
oraz cel Kasy.

tńw (Dz, Ust, Nr 92/27, poz. 833) postanow iono:
§ 1

obszar scaleniow y wsi W ielgie, gminy Łaziska, pow.
iłżeckiego, ustalić na 555.27 ha obejm ujących 395.59 ha

Komunalna Kasa Oszczędności powiatu zawierciań-

buntów wpisanych do tabeli likwid. wsi W ielgie i 159.68 na | skiego w Zawierciu zorganizowana jest pod powyższą
gruntów nabytych z dóbr W ielgie pod nazwą hipoteczną nazwą z siedzioą w Zawierciu przez Związek Komunalny
powiatu zawierciańskiego w Zawierciu.
•Kolonja Lasek“.
Nazwa powyższa stanowi równocześnie firmę Kasy,
Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy orzeczen -em Min. Reform Rolnych z dnia 28 grudnia 1928 r . ;

a wymieniony

Związek

jest

związkiem

poręczającym

tej Kasy.
b) 31-go

sierpnia

1928 roku, na podstawie art.

10 Ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 roku o org. Urzędów

Terytorjalny zakres działania Kasy powyższej stanowi
obszar powiatu zawierciańskiego.

Ziemskich, oraz art. 17 Ust. z dnia 31 lipca 1923 roku
°sc a l. gruntów (Dz. Ust. Nr 92/27 poz. 833) postanowiono :
zw iększyć obszar scalenia gruntów wsi W ilczyce,
gminy W ieżyce, pow. sandomierskiego, przez włączenie

§ 2.

Komunalna Kasa Oszczędności powiatu zawierciań
skiego w Zawierciu posiada odrębną osobowość prawną

88

Nr 9.

K ielecki D ziennik W ojew ódzki.

i w granicach statutu niniejszego korzysta

z uprawnień,

Zmiana składu lub kadencji

organu stanowiącego

przyznanych Komunalnym Kasom Oszczędności Rozporzą

związku poręczającego nie wpływa na okres urzędowania

dzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 kwietnia

Rady Kasy, względnie członków Rady Kasy.

1027 r. o Komunalnych Kasach

Oszczędności

(Dz. Ust.

R. P. Nr 38, poz. 339)

Ustępujący członkowie powinni pełnić sw e obowiązki
aż do czasu ukonstytuowania się Rady w nowym składzie.

Kasie tej służy prawo otwierania zbiornic, oraz prawo
§ 7.

otwierania oddziałów na podstawie uchwały stanowiącego
organu Związku poręczającego i za zgodą Władzy Nad

Zarząd Kasy stanowi:
Kolegjum złożone z 3-ch członków, powołanych przez

zorczej.
§ 3.
Zadaniem Komunalnej Kasy Oszczędności powiatu

Radę Kasy większością zwykłą głosów ( § 1 2 utstutu niniej

zawiert ańskiego w Zawierciu jest ułatwiać gromadzenie

Przy wyborze głosuje się na każdego członka osobno.

oszczędności i ich oprocentowanie, oraz uprzystępniać lud
ności tani kredyt.

szego) na okres 3-ch lat.
Co rok początkowo przez losowamz,

a następnie

w kolei starszeństwa wyboru — ustępuie l członek. W miej
sce ustępującego powołuje się w sposób powyżej określony

§ 4.
Związek Komunalny powiatu zawierciańskiego, jako
Związek poręczający Kasę, ponosi w obec osób trzecich
odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania Kasy.
Związek poręczający przyznał tejże Kasie na kapitał
zakładowy sumę 15.000 zł. tytułem dotacji bezzwrotnej.

B.
Skhd, sposób wyborn i odwołania, tndziei
kompetencje organów Kasy i jej Komisji Rewizyjnej.

nowego członka, przycztm ustępujący członek może być
ponownie wybrany.
Naczelnik Zarządu wybieranym jest przez Radę Kasy
równocześnie z powołaniem innych członków Zarządu na
ten sam okres czasu jak i inni członkowie zarządu i jest
przewodniczącym Zarządu.

Równocześnie z wyborem Na

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

§ 5.

wybrany płatny Kierownik Biur lub Dyrektor Kasy.

Organami Kasy są:
1) Rada Kasy, jako organ posiadający prawo stano
wienia w sprawach Kasy.

S 8.
Równocześnie nie można być członkiem Rajdy i Za

2) Zarząd Kasy, jako organ wykonawczy.

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

§ 6.

Rada Kasy jest ciałem kolegjalnem, składającem się

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

z 6-ciu członków.
Członkami Rady Kasy mogą być tylko osoby, posia

osobę (§ 6 statutu

niniej

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

dające prawo wybieralności do Rad gmin wiejskich lub

który przyjął mandat członka Rady Kasy, wybiera

miejskich na obszarze Państwa. Członków Rady Kasy w y

Kasy innego członka do Zarządu.

Rada

biera na lat 3 stanowiący organ Związku poręczającego;

Członkowie Rady i Zarządu Kasy nie mogą wcho

najmniej 3 członków musi być wybranych z grona organu

dzić w stosunek osobistego dłużnika do Kasy bez. specjal

stanowiącego Związku poręczającego, reszta może pocho

nej uchwały Rady Kasy.

dzić z poza tego grona.

§ 9.

Co rok początkowo przez losowanie, a następnie
w kolei starszeństwa wyboru ustępuje 2 członków, a w ich
miejsce wybrani zostają nowi członkowie Rady Kasy na
normalny okres urzędowania. Stale jednakże przestrzeganą
być musi zasada, by w składzie Rady kaidocześnie istniało
3 członków z grona organu stanowiącego Związku porę
Z pośród swych członków, wybranych z grona sta
wybiera Rada Kasy

zwykłą większością głosów przewodniczącego i jogo za
stępcę.
Ustępujący członkowie Rady K asy mogą być ponownie
wybrani.

uchwał.

Uchwałom Rady Kasy zastrzega się przedews/rystkieni ■
a) ustanawiania regulaminów czynności własnych, jej
komisji oraz czynności Zarządu Kasy;
b) wybór i odwołanie Zarządu Kasy;
c) nabywanie realności, celem lokaty funduszu emery- .

czaj ącego.
nowiącego Związku poręczającego,

Rada Kasy wyraża wolę swoją w formie

talnego funkcionarjuszów (pracowników) Kasy, oraz
nabywanie i budowę realności dla właanego użytku
z kapitału zasobowego;
d) zbywanie i obciążanie majątku Kasy, przyjmowanie
na jej rzecz darowizn i zapisów oraz obejmowanie
zarządów fundacyj;

Nr 9.
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znawanie remuneracji dla członków Zarządu i pra

e) odstąpienie od sporów prawnych, tudzież zatwier
dzanie ugód w tych sporach prawnych, ustanawia
nie zastępców prawnych Kasy;
f) postanawianie
mają być

o wnioskach, jakie imieniem Kasy

♦

Kasy,

cowników (funkcjonarjuszów) Kary za prace ponad-

obow iązkow e;
p) postanawianie przepisów

służbowych

(pragmatyki

służbowej) dla pracowników (funkcjonarjuszów) Kasy,

przedkładane Związkowi poręczającemu

w sprawach

89

oraz ustalanie statutu emerytalnego dla ty ch że;

a w szczególności w spraw le

otwierania na terytorjum tegoż Związku oddziałów

r) postanawianie o przepisach dyscyplinarnych dla pra

i zbiornic, jak również organizowanie zakładów za

cowników (funkcjonarjuszów) Kasy, określenie władz

stawniczych (lombardów);

dyscyplinarnych, tudzież wybór i określenie ich kom

g) ustanawianie zasad co

do

petencji ;

sposobu zawiadywania

i użytkowania majątku Kasy oraz co do administra

s) wydawanie

opinji i występowanie na wniosek Za

cji wszelkich jej urządzeń, a w szczególności jej od

rządu z wszelkiemi wnioskami

działów,

wach K asy;

zbiornic i zakładów zastawniczych (lom

bardów) ;
h) ustalanie preliminarzy Kasy oraz przyzwalanie na
wydatki przeliminarzem nieprzewidziane;
i) przyjmowanie do wiadomości sprawozdań Zarżą j u

do Władz w spra

t) wystąpienie do organu stanowiącego Związku porę
czającego z wnioskiem o ewentualną likwidację Kasy;
u)

ustalanie projektów zmian statutowych;

w) określanie w granicach Statutu niniejszego przypad

Kasy rocznych zamknięć rachunkowych, tudzież bi

ków i warunków, kiedy Zarząd Kasy upoważniony

lansów Kasy oraz przedkładanie ich Związkowi po

jest wykonać

ręczającemu (§ 29 Statutu niniejszego);

za Radę Kasy prawo

stanowienia

w sprawach Kasy.

k) postanawianie w granicach ustalonych Statutem ni

x) postanowienia o użyciu funduszu zasobowego w gra

niejszym o wnioskach Zarządu w sprawie zaciągania

nicach ustawowych i stawianie wniosków o roz

p ożyczek ;

dziale zysków, powstałych z obrotów Kasy;

1)

ustalanie na wniosek Zarządu dopuszczalnej najwyż
szej wysokości wkładów, tudzież terminów wypowia

z) postanawianie we wszeótich sprawach, mających na
celu normalny bieg interesów i rozwój Kasy,

dania tychże oraz wysokości i początku obowiązy
wania każdoczesnej

§

stopy procentowej tak w sto

sunku do dłużników Kasy,

jak i jej wierzycieli,

Posiedzenia

Rady

10 .

Kasy zwołuje

Przewodniczący,

z prawem upoważnienia Zarządu do czynienia w po

a w razie przeszkody jego Zastępca w miarę potrzeby,

szczególnych przypadkach odchyleń od ustalonych

conajinniej jednak cztery razy na iok.
Rada Kasy musi być' nadto zwołana na żądanie or

w powyższym względzie zasa d ;
ł) ustanawianie regulaminów

wewnętrznych oraz in

ganów Związku poręczającego, Władzy Nadzorczej,

Za

strukcji dla Zarządu i pracowników (funkcjonarju-

rządu Kasy lub też na pisemny wniosek conajmniej 4-ch

szów) Kasy, obowiązujących również klijentelę Kasy

członków Rady z podaniem spraw,

co do sposobu załatwiania spraw ;

mieszczone na porządku dz.ennj m.

które mają być po

m) udzielanie upoważnień do podpisywrnia firmy Kasy

Zwołanie Rady Kasy poza przypadkami nagłymi na

oraz dokumentów, mocą których Kasa zaciąga zobo

stąpić powinno conajmniej na 7 dni przed terminem po

wiązania wobec osób trzecich, udzielanie pełnomo

siedzenia zapomocą pisemnego, zaproszenia,

cnictw, upoważniających do zaciągania takich zobo

porządku obrad lub też w drodze ustnego ze powiedzenia

wiązań i do działania imieniem Kasy, jakoteż udzie

posiedzenia.

lanie Kierownikom poszczególnych działów admini
stracji

Kasy,

jej

oddziałów, zbiornic i zakładów

prawa do zastępowania Kasy nazewnątrz W ich za
kresie działania, tudzież upoważnień do podpisywa
nia w tym zakresie
dzaju dokum entów;

iirmy oraz wspomnianego ro
*

n) ustalanie rodzaju i ilości stanowisk służbowych w ad
ministracji Kasy, oraz wysokości uposażeń, przywią
zanych do ustalonych stanowisk,

mianowanie pła

tnych kierowników biur i dyrektorów Kasy;

z podaniem

Zaproszenie pisemne doręczone być powinno za po
twierdzeniem odbioru, zapowiedzeme ustne potwierdzone
być powinno profokularnie.
Przewodniczący Rady otwiera i zamyka posiedzenie
Rady oraz kieruje jej obradami.
§

11.

Członkowie Rady Kasy obowiązani są uczęszczać
regularnie na posiedzenia Rady Kasy.
Członek, który bez usprawiedliwienia opuścił 3 ko

°) ustanawianie wynagrodzenia stale w Kasie zatrudnio

lejne posiedzenia Rady Kasy może być pozbawiony man

nych członków Zarządu Kasy, oraz ewentualne przy

datu z mocy uchwały organu stanowiącego Związku po

90
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W razie równości głosów wniosek upada; w razie

ręczającego na wniosek Rady Kasy. Od tej uchwały nie

równości głosów przy wyborach, rozstrzyga los, w ycią

służy zainteresowanemu prawo odwołania.
Poza przypadkami, nrzewidzianemi w § 8 ust. 2,
Statutu niniejszego i w ustępie

powyższym

gnięty przez przewodniczącego.

członkowie

Głosowanie

jest jawne.

Każdy uprawniony do gło

Rady Kasy uiegają z samego prawa zawieszeniu w czyn

sowania ma prawo zażądać głosowania imiennego lub taj

nościach, oraz tracą mandat w tych samycji przypadkach

nego.

i z temi samemi skutkami, co członkowie organu stano

wanie jest tajne.

Przy wyborach, oraz sprawach personalnych głoso

wiącego Związku poręczającego Kasę.

§

14.

Członkowie Rady Kasy sprawują swe czynności bez
płatnie, mogą jednak otrzymać

zwrot kosztów podróży

i wynagrodzenie za obecność na posiedzeniach

podług

zasad, ustalonych dla członków organu stanowiącego związku
poręczającego.

Członek Rady Kasy powinien wstrzymać się od gło
sowania we wszystkich sprawach, w których jest osobiście
zainteresowany.
Jeżeli Rada Kasy z powyższego powodu stanie się
niezdolną do powzięcia uchwał, natenczas uchwałę Rady

§

12.

Kasy zastąpi uchwała organu stanowiącego Związku porę

Rada Kasy zdolna jest do powzięcia uchwał oraz

czającego.

do dokonywania wyborów, jeżeli na posiedzeniu obecna

Członkowie Zarządu Kasy obowiązani są uczestni

■est więcej, niż połowa statutowej liczby członków Radv

czyć w posiedzeniach Rady Kasy. Na posiedzeniach tych

łącznie z przewodniczącym posiedzenia.

służy in, głos doradczy poza koleją mówców.

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

Pracownicy (funkcjonariusze) Kasy mogą być powo
ływani na posiedzenia Rady Kasy,

a) zbycia nieruchomości lub zaciągnięcia pożyczki,

celem udzielenia po

trzebnych wyjaśnień, względnie referowania spraw.

b) wniosków o oiwarcie na terytorjum Związku porę
czającego oddziałów i zbiornic, jak również o orga
nizowanie zakładów zastawniczych (lombardów),
c) ustalanie rodzaju i ilości stanowisk służbowych w ad
ministracji Kasy, oraz wysokości uposażeń, przywią
zanych do odnośnych stanowisk,

Rada Kasy może do poszczególnych spraw wybrać
ze swego grona komisję.
Na posiedzeniach tych Komisyj przewodniczy prze
wodniczący Rady lub jego zastępca.

d) wyboru Zarządu i Komisyj Kasy,
e) mianowania kierowników

§ 15.

W przypadkach, gdy chodzi o sprawy osobiste tych

biur i dyrektorów K as},

oraz przyznawanie remuneracji członkom Zarządu

ostatnich, lub gdy wymienieni zrzekną się przewodnictwa,
Komisja wybiera przewodniczącego ze swego grona.

i piacownikom (funkcjonarjuszom) Kasy,
§ 16.

{) ustalanie regulaminów i preliminarzy Kasy,
g) określanie przypadków i warunków,

kiedy Zarząd

Z każdego posiedzenia Rady Kasy spisuje się pro

Kasy upoważniony jest wykonać za Radę Kasy prawo

tokół. Do piotokółu wpisuje się nazwiska obecnych na

stanowienia w sprawach Kasy,

posiedzeniu: Przewodniczącego, piszącego protokół, człon

h) uchwalania projektów zmian statutowych.
W każdym z powyższych

przypadków Rada Kasy

może powziąć uchwałę jeżeli za wnioskiem głosowało przy
najmniej czterech członkow Rady, a na posiedzeniu jest obec
nych 5 członków Rady.

O ile na 2-ch kolejno zwoły

wanych posiedzeniach nie stawi się wymagana iłość człon
ków Rady — Naczelnik Zarządu Kasy powinien o tern za
wiadomić Związek poręczający, którego organ wykonawczy
może spowodować zwołanie ponownego posiedzenia z tym
samym porządkiem obrad. Do ważności uchwał zwołanego
w ten sposób posiedzenia wystarczy obecność więcej niż
połowy statutowei liczby członkow Rady.

ków Rady, członków Zarządu Kasy, pracowników (funkcjonarjuszów) Kasy, porządek dzienny, zgłoszone wnioski i po
wzięte uchwały w dosłownem brzmieniu / podaniem liczby
głosów „za" i „przeciw", oraz liczby wstrzymujących się
od glosowania, a przy wyborach liczbę głosów, oddanych
na poszczególnych kandydatów, wreszcie nazwiska członków
Rady, którzy nie usprawiedliwili swego nieprzybycia na
posiedzenie.
Protokół,

który sporządzą się w toku posiedzenia,

powinien być najpóźniej na następnem posiedzeniu Radzie
Kasy odczytany i przyjęty, oraz podpisany przez przewo
dniczącego, przez piszącego protokół oraz przez jednego
członka Rady.

§ 13.
Uchwały Rady Kasy zapadają zwykłą większością
głosów złonków biorących udział W głosowaniu.

3 2

§ 17.
Do zakresu działania Zarządu Kasy należy przedewszystkiem :

N
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a) zarządzanie majątkiem i sprawami Kasy według za- 11 równocześnie naczelnym zwierzchnikiem służbowym w szy
sad niniejszego statutu i przepisów ustanowionych
stkich pracowników (funkcjonarjuszów) Kasy.
przez Radę Kasy,

lj

Naczelnikowi Zarządu Kasy służy do dni 3-ch prawo

b) kierownictwo aJministracją Kasy, oraz nadzór nad ; sprzeciwu co do uchwal Rady, jak również prawo wstrzy
administracją jej osoDnych urządzeń, a w szczegól mania wykonania uchwał i zarządzeń Zarządu, w przy
ności jej oddziałów, zbiornic i zw ia d ó w zastawni padkach następujących :
czych (lombardów),

a) w razie powzięcia przez Raaę lub Zarząd Kasy

c) sporządzanie preliminarza przychodów i rozchodów
Kasy, przedstawianie

Kadzie Kasy rocznych zam

knięć rachunkowych, bilansował sprawozdań Kasy,

uchwały sprzecznej z postanowieniami Rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 13

kwietnia 1927 reku

, Dz. Ust. Nr 38, poz. 3.39) o komunalnych kasach oszczęd

d) postanawianie o nabyciu na licytacji nieruchomości

ności, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Mi

obciążonych pożyczką Kasy, o ile najwyższa zaofia

nistra Skarbu z dnia ?6 marca 1928 r. (Dz Ust. Nr 44/424J,

rowana suma nie pokryje całkowicie wierzytelności

jakoteż niniejszego statutu,

Kasy,

b) w razie powzięcia przez Radę lub Zarząd Kasy

e) nadzór zwierzchni nnd pracownikami (funkc,onarjuszami) Kasy, oraz nad prowadzeniem rachunkowości
Kasy,

poręczającego z obowiązkiem niezwłocznego zwrócenia się
w tych sprawach o decyzję do organu stanowiącego związku

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

uchwały sprzecznej z interesami Kasy, bądź też jej związku

i

prowadzenie

wszystkich

operacyj

Kasy

poręczającego w przypadku, gdy chodzi o uchwalę Rady
Kasy, oraz

z zachowaniem Statutu i przepisów obowiązujących,
g, mianowanie pracowników (funkcjonarjuszów) Kasy na
ustalane przez Radę Kasy stanowiska służbowe w tych
przypadkach, w których to mianowanie nie jest za

nia Rady Kasy w przypadkach i warunkach, okre
wewnętrznym

porządkiem

(regulaminemj

czynności Kasy,

Naczelnik Zarządu zastępuje Kasę nazewnątrz wo
imieniu korespondencję i podpisuje za nią pisma,

oraz urzędowania dla 7arządu, pracowników i Kasy
wniosków

na posiedzenia

Rady

Kasy i wykonanie jej uchwał,
b) załatwianie

J oku-

menty i ogłoszenia.
Firma Kasy oraz dokumenty,

mocą których Kasa

pełnomocnictwa, upoważniające do zaciągania takich zobo
wiązań i do działania imieniem Kasy, muszą być prócz
tego,

podpisane przez jednego, upoważnionego do tego

przez Radę członka Zarządu (Rady) Kasy i opatrzone pie

i) wyznaczanie dni i godzin przyjmowania klijentów,
i) przygotowywanie

chodzi

zaciąga zobowiązania wobec osób trzecich, jak niemniej

b) stanowienie uchwał w sprawach Kasy z upoważnie
ślonych,

gdy

bec urzędów publicznych i osób trzecich, prowadzi w jej

strzeżone Radzie, jakoteż przyjmowanie i oddalanie
pracowników kontraktowych,

do Rady Kasy w przypadku,

o uchwałę Zarządu Kasy.

wszelkich

innych

częcią Kasy.
Na zasadzie uchwały Rady Kasy, Zarząd Kasy mogę
aż do odwołania
administracji Kasy,

czynności

Statutem

Radzie Kasy lub innym jej organom w yiaćnie nie
zastrzeżonych,

kierownikom

poszczególnych

działów

jej oddziałów, zbiornic i zakładów

udzielić prawa do zastępowania Kasy nazewnątrz w ich
zakresie działania. Prawem tern można również objąć upo
ważnienie do podpisywania w tym zakresie firmy Kasy,

§ 18.

oraz dokumentów, z których ma powstać obowiązek pra

Naczelnik i członkowie Zarządu Kasy obowiązani są

wny Kasy.

W tym ostatnim przypadku koniecznym jest

dochować tijem nicy co do prowadzenia interesów, stosun-

jednak zawsze nadto podpis Naczelnika Zarządu.

kdw* kredytowych i sposobu wytwórczości zawodowe;, kliientów Kasy.

pod nadzorem Rady Kasy i pod bezpośrednim zwierzchni

Kierownictwo technicznych czynności Kasy sprawuje

Do członków Zarządu, sposobu obradowania, stano-

ctwem Naczelnika Zarządu Kasy, odpowiedzialny praco

WUl'ia uchwał i odbywania posiedzeń, mają odpowiednie

wnik Kasy z tytułem Dyrektora Kasy, jest on jednocześnie

*a*tosowanie odnośne przepisy §§10 — 16 statutu niniejszego.

bezpuśrednim przełożonym służbowym pracowników Kasy,

Powołanie na urząd Naczelnika (i członków) Zarządu
*

-i_a zatwierdzenia, ze strony organu
"uęzku poręczającego.

*^

wykonawczego

§ 19.
/
K'-*erL vnictwo bieżących czynności Kasy sprawuje
^

»<■« uik Zarządu Kasy względnie jego zastępca. Jest on

Jest

on

równocześnie

bezpośrednim

przełożonym

służbowym pracowników (funkcjonarjuszów) Kasy powie
rzonego mu działu.
§ 2u.
Pracownicy (funkcjonarjusze) Kasy nie mogą być człon
kami Rady Kasy, ani Komisji Rewizyjnej Kasy.

Nie mogą
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oni wchodzić w stosunek

osobistego dłużnika do Kasy, !

ani też poręczycieli.

Nr 9.

Komisja Rewizyjna uprawniona jest też przeprowa
dzać niespodziewanie rewizje Kasy,

oraz wszelkich

jej

Przepis ustępu pierwszego art. 18 Statutu niniej- ; urządzeń a w szczególności jej oddziałów, zbiornic i za
szego ma również do pracowniudw (funkcjonarjuszów) Kasy kładów zastawniczych (lombardów).
W celu wykonania powyższych czynności wolno Ko
odpowiednie zastosowanie.
Prawa i obowiązki pracowników (funkcjonarjuszów) i misji Rewizyjnej żądać od Rady i Zarządu Kasy, jej od
Kasy określają przepisy służbowe i uposażeniowe, wydane ; działów, zbiornic i zakładów zastawniczych (lombardów)
przez Radę Kasy (§ 9 punkt p. niniejszego statutu).
\ wszelkich potrzebnych wyjaśnień, aktów, ksiąg kasowych,
zapisów i dowodów, oraz zwiedzać i badać wszelkie urzą
§

21.

dzenia l^asy.
Ze swych czynności składa Komisja Rewizyjna spra

Związek poręczający sprawuje kontrolę nad Kasą za

wozdanie organowi stanowiącemu Związku poręczającego,

pośrednictwem Komisji Rewizyjnej.
Komisja Rewizyjna jest organem kolegjalnym i składa

przesyłając jednocześnie

odpisy organowi wykonawczemu

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

tegoż Związku przy dołączeniu odpisów dla Rady i Za

stanowiący Związku poręczającego.

rządu Kasy.

W skład

Komisji Rewizy,nej

nie mogą

§ 23.

wchodzić

Ogłoszenia Kasy wywieszane

członkowie Rady, ani Zarządu Kasy, ani też pracownicy

(funkcjonarjusze) Kasy; natomiast mogą być do tej Komisji ! bliczny w lokalu

będą na widok pu

urzędowym Kasy,

oraz jej oddziałów,

powoływane nie wchodzące w skład organów lub personelu ! zbiornic i zakładów zastawniczych (lombardów), jako też
pracowników (funkcjonarjuszów) Kasy osoby z pośród lub

w lokalu urzędowym jej Związku poręczającego.

z poza grona organu stanowiącego Związku poręczającego,
II. MAJĄTEK I FUNDUSZE KASY.

zwłaszcza rzeczoznawcy, a to bądź z głosem śtanowczym,
jako jej członkowie, bądź też z głosem doradczym, jako
jej asesorzy.

§ 24.

*

Majątek Kasy stanowi majątek osobny, oJdzielony
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać i prawnie od majątku Związku poręczającego i osobno ad
w stosunku osobistego dłużnika do Kasy bez specjalnej
ministrowany. — Majątkiem tym odpowiada Kasa za zo
uchwały organu stanowiącego Związku poręczającego.
Przepisy ustępu 3 § 11 odpowiednio obowiązują rów

bowiązania, jakie jako osoba prawna zaciągnęła względem
wkładców i innych wierzycieli.

nież członków Komisji Rewizyjnej.

Fundusze należące do majątku Kasy lub jej powie

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej jest każdora
zowy przewodniczący organu wykonawczego związku po

rzone, nie mogą być łączone z funduszami Związku porę
czającego i powinny być odrębnie administrowane.

ręczającego.
Uchwały Kuinisji Rewizyjnej

§ 25.

zapadają większością

Kasa jest obuwiązana posiadać względnie

głosów pełnej hczbv jej członków. Do ważności zaś uchwał
niezbędną jest obecność 3-ch członków
zyjnej.

Komisji Rewi

Uchwały te powinny być protokołowane.

Proto

zebrać

fundusz zasobowy, przeznaczony przedewszystkiem na po
krycie ewentualnych strat Kasy.
Fundusz zasobuwy tworzy się z corocznych zysków

kół podpisuje przewodniczący i wszyscy członkowie Ko

Kasy; mogą też być przeznaczone na fundusz zasobowy

misji Rewizyjnej.
Pozatem do członków Komisji Rewizyjnej, do obrad
i posiedzeń tej Komisji mają odpowiednie
przepisy §§ 10, 11, 14 ust.

bezzwrotne dotacje Związku poręczającego, zapisy i t. p

zastosowanie

Fundusz zasobowy gromadzić należy do czasu, póki

1, 2 i 4 i § 16 statutu ni

wraz z narosłemi piocentami nie - osiągnie wysokości co

niejszego.

najmniej 1 0 % sumy wkładów oszczędnościowych.
§

22 .

W tej

wysokości powinien fundusz ten być nadal utrzymywany
Gdy fundusz zasobowy wynosić będzie więcej niż

Obowiązkiem Komisji Rewizyjnej jest zbadanie ro
cznego sprawozdania z działalności Kasy i zamknięcia ra

5 % wkładów oszczędnościowych, to połowa zysków Kasy

chunków Kasy. złożonego Związkowi poręczającemu przez

może być użyta na cele użyteczności pubócznej.

Radę Kasy, a nadto sprawdzenie stanu Kasy przynajmniej

fundusz wynosi 1 0 % wkładów, to zyski Kasy mogą być

1 raz na kwartał.

w całości użyte na cele użyteczności publicznej.
Dla określenia wysokości funduszu zasobowego mia

Taki sposób dokonywania rewizji określa osobny
porządek (regulamin) czynności,

uchwalony przez organ

stanowiący Związku poręczającego,

Jeżeli

rodajną jest w obu powyższych przypadkach, suma wkła
dów

oszczędnościowych z tego

roku obrachunkowego,

Nr 9.
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w którym ta suma była najwyższa, licząc od dnia za-

słać najpóźniej do 4-ch miesięcy, licząc od dnia ukończe

twieidzenia Statutu niniejszego.

nia się roku obrachunkowego, organowi wykonawczemu

Na podstawie uchwały Rady Kasy 1 za pozwoleniem
Władzy

Nadzorczej,

może

Kasa nabywać

i

budować

związku

poręczającego,

celem

powzięcia, co

do

nich

uchwały przez organ stanowiący tegoż związku.

z funduszu zasobowego realności dla własnego użytku.

W bilansie i zamknięciu rachunkowem walory, ma

Pozatem fundusz zasobowy loKcwanym może być tylko

jące obieg na giełdzie, powinny figurować podług kursu

w sposób przewidziany w § 46 punktach 1 — 4, oraz 10

ostatniego dnia roku obrachunkowego, a te walory, które

Statutu niniejszego, przyczem o wyborze tych sposobów

nie mają takiego obiegu, podług kursu walorów podobnych

lokaty decyduje Rada Kasy.

lub podług ich wartości rynkowej.

Inne objekty należy

wykazywać w wartości nieprzekraczającej

§ 26.

kosztów

na

być ia. Należności wątpliwe należy zapisać na straty.

Dla zabezpieczenia funduszu zasobowego powinna

Sprawozdanie z działalności wraz z bilansem i pro

Kasa posiadać względnie utworzyć nadto osobny fundusz

jektem rozdziału zysków, oraz zamknięcie

wyrównawczy na pokrycie ewentualnych strat kursowych,

powinny być przedkładane corocznie Władzy Nadzorczej

wynikłych z obliczenia kursu walorów, znajdujących się

w ciągu jednego miesiąca po uzna.nu ich przez

jako część stanu czynnego w funduszach Kasy.

stanowiący Związku poręczającego oraz podane do w ia 

Fundusz wyrównawczy tworzy się wyłącznie z wy
kazanych księgami zwyżek kursowych.

Przy obliczaniu

ności fundusz ten nie może być policzony.

(§ 23 statutu niniejszego).
§ 30.
Kasa obowiązana jest przechowywać księgi wkładek
oszczędnościowych przez cały czas swego istnienia, inne
księgi przez lat 10; natomiast może ona zniszczyć spłacone

§ 27.
Na zabezpieczenie

poszczególnych swych operacji,

jakoież na własne cele inwestycyjne uprawniona jest Kasa
tworzyć również następujące fundusze specjalne :

książeczki oszczędnościowe i inne zapiski z 5-ciu lat wstecz.
Okresy powvższe liczą się od daty odnośnych kwi
tów, zapisków względnie roku zamknięcia rachunków i ksiąg
oraz daty ostatniego wpisu, uskutecznionego na książeczce.

a) r e z e r w o w e .
Fundusze powyższe mogą być tworzone dopiero po

III.

OPERACJE KASY.

zadośćuczynieniu obowiązkom w przedmiocie funduszu za
sobowego

(§ 25

statutu niniejszego).

Przepis o loka

cie tunduszu zasobowego ma odpowiednie zastosowanie
także i do powyższych funduszów.

§ 31.
Kasa uprawniona jest do dokonywania tylko tych
rodzajów operacyj, które wyszczególnione

Firma i sam zakład Kasy, jakotez firma (nazwa) jej

Rukiem obrachunkowym Kasy jest rok kalendarzowy.
Rachunkowość swoją prowadzi Kasa według systemu

oddziałów, zbiornic 1 zakładów zastawniczych (lombardów)
oraz same te urządzenia nie mogą być przedmiotem ani
operacyj Kasy,

księgowości oodwójnej.
Rachunkowość kapitału zakładów ego, funduszu zaso

ani też

żadnych tranzakcyj

ze

strony

Związku poręczającego,
A.

bowego i funduszu wyrówmawczego — prowadzoną ma

Operacje

być oddzielnie.
Kasy nad

są w statucie

niniejszym.

§ 28.

Sposób

organ

domości publicznej w sposób przepisany dla ogłoszeń Kasy

w myśl poprzedniego paragrafu procentowej wysokości fun
duszu zasobowego w srosunku do sumy ^kładek oszczęd

rachunkowe

bierne.

§ 32.
wykonywania

bieżącego nadzoiu organów

czynnościami i rachunkowością Kasy określa

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

Kata

przyjmuje wkłady oszczędnościowe na ksią

żeczki oszczędnościowe, które mogą być wystawione na
okaziciela lub na imiennie oznaczoną osobę.
Książeczka oszczędnościowa może opiewać tylko na

Najpóźniej w ciągu 3-ch m iesięcy po upływie roku
obrachunkowego, Zarząd Kasy powinien złożyć Radzie Kasy

gotówkę i stanowi dowód posiadania w Kasie wierzytel
ności w wysokości każdoczesnego jej salda.

sprawozdanie z działalności Kasy za bezpośrednio ubiegły

Kasa przyjmuje wkłady od osób fizycznych i pra

rok obrachunkowy wraz z bilansem majątku Kasy i fun

wnych nietylke na ich własny rachunek, lecz także na

duszów jej powierzonych

rachunek osób trzecich,

oraz

zamknięcie

rachunkowe

wszelkich przychodów i rozchodów Kasy.
Sprawozdanie to wraz z bilansem oraz zamknięcie
rachunków należy po przyjęciu ich przez Radę Kasy prze

§ 33.
Kasa nie >est obowiązana przyjmować na książeczki
oszczędnościowe wkładów poniżej kwoty 50 groszy.
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Dopuszczalną najwyższą kwotę wkładu na książeczkę
oszczędnościową ustala Rada Kasy (§ 9 ust. 2 p 1. Sta*
tutu niniejszego.)
Kasa nie jest obowiązana przyjmować wkładek
oszczędnościowych w następujących przypadkach :
a) gdy wkładka nie dosięga dopurzczalnej Statutem
najniższej kwoty wkładki lub sama względnie łączn.e
z poprzedniemi przekracza ustanowioną tym Statutem naj
wyższą kwotę wkładów
b) gdy chodzi o wystawienie książeczki oszczędno
ściowej na obcą walutę;
c) gdy zgłaszane przez wkładcę waru.iki Kasa uzna
za niedogodne dla siebie;
d) gdy niema widoków na odpowiednie ulokowanie
funduszu w kładkow ego;
e) gdy wkładca już raz dopuścił się nadużycia zau
fania Kasy;
f) gdy Kasa stoi przed likwidacją.
§ 34.
Kasa uprawniona jest wypuszczać znaczki oszczędno
ściowe w cenie niższej od oznaczonej powyżej najniższej
kwoty wkładów oraz przyjmować te znaczki, jeżeli razem
złączone dają kwutę 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 poszczególną książeczkę,
osiągnie ustaloną przez Radę Kasy kwotę najwyższą, na
tenczas nie może on być zwiększony przez nowe wpłaty,
lecz tylko przez kapitalizowanie się procentów.
§ 35.
Wkładki oszczędnościowe księguje Kasa na tego, na
kogo książeczka oszczędnościowa jest wystawiona.
Na pierwszej stronic 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 osobętakże nazwisko i imię tej osoby
Z każdą książeczką oprawiony jest w yciąg Statutu
niniejszego, dotyczący wkładów oszczędnościowych.
Książeczkę oszędnościową wystawia Kasa w sposob
przepisany dla dokumentów, z których powstaje zobow ią
zanie Kasy (§ 19 ust. 3 statutu niniejszego).
W braku odmiennego zastrzeżenia każda suma, wpła
cona 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 (kasjera) także przez podpis kierownika właściwego
działu administracji kasy, lub urzędnika obowiązanego do
kontroli.

Nr 9.

Zapisków lub zastrzeżeń osób prywainych w ksią
żeczkach Kasa nie jest obowiązana uwzględniać, choćby
nawet, pochodziły od wkładcy lab osoLy, 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 v/ypłata wierzytelności może nastąpić za przedsta
wieniem książeczki, przyczem Kasa nie ma obowiązku ba
dać legalności posiadania książeczki, przedstawionej do
wypłaty, o ile wypłaty n i c 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, wystawiane na imiennie
oznaczoną osobę bez zastrzeżeń co do osób uprawnionych
dc 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 najoliższem
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 poprzedniem nadesłaniem Kasie ksią
żeczki, podaniem sposobu przekazania wypłaty oraz adresu
wkładcy względnie osoby, na ręce której wyptata ma na
stąpić i za wy raźnem 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 wylegitymuje się i jeżeli osnowa
zastrzezeń w księdze zastrzezeń (§ 38 statutu niniejszego)
co do odnośnego wkładu wypłacie takiej się nie sprzeciwia.
K asa 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 oszczędnościow ej odpowiednie zastrzeżenie. W y
płaty wierzytelności z takich książeczek można uskuteczniać
tylko ściśle według osnowy zastrzeżenia.
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Łączeme kilku warunków równocześnie jest dopuszczał*
nem, o ile warunk, te wzajemnie się nie wyłączają i nie
są sprzeczne ze sobą, a określone są w sposób, wyklu
czający wątpliwość co do sposobu ich dopełniania. 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 iub wycofać Za
pisy o zastrzeżeniach, ich zmianie lub cofnięciu, należy
uwidaczniać metylko 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 pożyćzkowooszczędnościowemi dojdzie do skutku porozumienie co do
wzajemnego przyjmowania wkładów i dokonywania wy
płat na wystawione przez siebie książeczki oszczędnościowe,
natenczas dojście do skutku takiego porozumienia obowią
zany jest Zarząd Kasy podać do publicznej wiadomości
w sposob, przewidziany dla ogłoszeń Kasy (§ 23 Statutu
niniejszego).

§ * 0.
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 Vż ustalonej stopy z upływem
półrocza obrachunkowego.
Bieg procentów rozpoczyna się od dnia powszedniego
następującego po dniu wypłaty i liczy się do dnia po
wszedniego poprzedzającego dzień wypłaty.
Oprocentowanie książeczek może być różne w za
leżności od terminu wypowiedzenia wkładu lub też od
zgłoszonych zastrzeżeń, albo innego uwarunkowania wy
płaty wkładu.
Kasa zastrzega sobie możność wyróżnienia, w drodze
premji lun rozlosowy w ania nagród, pewnych kategoryj ksią
żeczek, które Rada Kasy uzna za zasługujące na takie
wyróżn.enie.
Wysokość i początek obowiązywania ustalonej stopy
procentowej od wkładów jakoteż warunki ewentualnych
premij i rozlosowy wania nagród Kasa poda,o do publicznej
wiadomości w sposób przewidziany dla ogłoszeń Kasy
(§ 23 statutu niniejszego).
§ 41.
Całkowita lub częściowa wypłata przez Kasę w ie
rzytelności, wyn.kającej z książeczki oszczędnościowej może
nastąpić — nawet w przypadkach egzekucji tylko za jej
przedstawieniem.
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Wstrzymanie wypłaty wkładów z książeczki oszczęd
nościowej nastąpić może w przypadkacn i w sposób prze
widziany w przepisach o umorzeniu tytułów na okaziciela,
obowiązujących w siedzibie Kasy.
§ 42.
W myśl art. 20 ust. li rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 13 kwietnia 1927 r. o komunal
nych kasach oszczędności (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 339)
wkłady na książeczki oszczędnościowe Kasy, rządzącej się
Statutem niniejszym, posiadają charakter funduszów, ulo
kowanych z bezpieczeństwem prawnem (pupilarnem).
Książeczki oszczędnościowe tej Kasy w myśl art. 20
ust. 2 powyższego rozporządzenia będą przyjmowane przez
państwowe względnie komunalne władze, urzędy i zakłady
jako wadja przy wszelkich przetargach, jako kaucje akcy
zowe i celne, jako kaucje przy zawieraniu umów oraz
jako zabezpieczenia pieniężne z innych tytułów wymagane.
Jako wadja i kaucje, składane władzom państwo
wym, względnie komunalnym urzędom i zakładom, nie
mogą być przyjmowane książeczki oszczędnościowe opa
trzone zastrzeżeniami.
§ 43.
W razie utraty książeczki oszczędnościowej uniewa
żnienie jej i wydanie duplikatu może nastąpić po prze
prowadzeniu postępowania, przewidzianego w przepisach
o umorzeniu tytułów na okaziciela, obowiązujących w sie
dzibie K asy; duplikat książeczki może jednak być wydany
już po upływie 6-ciu miesięcy od daty pierwszego ogło
szenia o jej utracie.
Zagub.eric, zniszczenie lub inną utratę książeczki
oszczędnościowej może jej posiadacz zgłosić pisemnie lub
ustnie bezpośrednio w zakładzie głównym Kasy lub jej
oddziale względnie zbiornicy, skąd mu książeczkę wydano.
Zgłoszenie powyższe obowiązuje Kasę dopiero od
chwili doręczenia jej dowbdu sądowego o wdrożeniu po
stępowania przewidzianego w przepisach o umorzeniu ty
tułów na okaziciela, obowiązujących w siedzibie Kacy.
Wydanie duplikatu oraz wyptaty wkładów lub pro
centów po upływie sześciu miesięcy od ogłoszenia o utra
cie książeczki, a przed uznauiem jej za nieważną nastąpić
może na odpowiedzialność Kacy tylko do rąk tej osoby,
która jest uprawniona do rozporządzenia wkładem.
Duplikat wystawia się na saldo książeczki pierw itnej.
§ 44.
Przedawnienie wierzytelności z tytułu niepodniesionych z Kasy wkładów oszczędnościowych, jakoteż skapitali
zowanych procentów od takich wkładów następuje z upły
wem lat trzydziestu od dnia dokonania ostatniego wkładu
lub ostatniej wypłaty względnie od dnia dopisania poraź
ostatni przez Kasę procentów na książeczce oszczędno
ściowej.
Bieg trzydziestoletniego przedawnienia w tych przy
padkach. gdzie chodzi o wkłady z odroczoną lub wstrzy
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maną wypłatą względnie dotknięte zakazem sądowym, lub
płatne za określonym z góry terminem wypowiedzenia,
nie może w stosunku do części wkładu, dotkniętej powyższem; ograniczeniami rozpocząć się przed przywróceniem
prawa do rozporządzenia wkładem, względnie przed upły
wem terminu określonego dla wypowiedzenia.
W stosunku do książeczek oszczędnościowych, w y
stawionych na imię osoby niewłasnowolnej, o ile o tem
w książeczce było zapisane odpowiednie zastrzeżenie, bieg
przedawnienia nie może się rozpucząć przed uzyskaniem
własnowolności przez wspomnianą osobę.
Lista wierzytelności, ulegających przedawnieniu, po
daną będzie na sześć miesięcy przed upływem okresu
przedawnienia do wiadomości publicznej w sposób prze
widziany dla ogłoszeń Kasy (§ 23 Statutu niniejszego).
W ciągu powyższego okresu osoby, uprawnione do rozpo
rządzania odnośnemi wierzytelnościami, mogą żądać w y
płaty tych wierzytelności względnie prosić o ich dalsze
utrzymanie na rachunku Kasy.
Przedawnione wierzytelności przelewa Kasa na fun
dusz zasobowy.
§ 45.
Kasie przysługuje prawo wypowiadania wierzytelności.
Wypowiedzenie wkładu poszczególnemu wkładcy może
być dokonane ustnie, z zaznaczeniem tego w książeczce
oszczędnościowej lub też przez zawiadomienie pisemne.
Wypowiedzenie wkładów może nastąpić także przez
podanie go do wiadomości publiczne] w sposób przewi
dziany dla ogłoszeń Kasy (§ 23 statutu niniejszego).
Wierzytelności takie mogą być złożone do depozytu
sądowego, jeżeli nie zostaną podniesione w następujących
przypadkach :
a) jeżeli nie będą podniesione w terminie naznaczo
nym w zawiadomieniu ogłoszeniu lub w ezw aniu;
b) jeżeli w odpowiedni sposób nie Stanie się zadość
warunkom ustalonym przez właściw e organa Kasy.
Takie złożenie wspomnianych
równoznaczne z ich wypłaceniem.

wierzytelności

jest
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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 (pupilarme) zabezpieczonych, z zastrzeżeniem dla
Kasy prawa przedterminowego odbioru, a dla dłużnika
przedterminowej spłaty pożyczki za poprzedniem conaj
mniej półrocznem wypowiedzeniem oraz z tem 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);
5) udzielać na cele budowlane — w granicach hipo
tecznego zabezpieczenia ewikcji — kredytu wekslowego
w miarę postępu budowy do wysokości 50°, 0 wartości
rzeczywiście wykonanych robót,
6) udzielać spółdzielniom zorganizowanym na za
sadach usiawy z dnia 29 października 1920 r. (Dz. U. R. P.
Nk 111, poz. 733) oraz późniejszych przepisów, ustawę
powyższą zmieniających, kredytu do wysokości sum/ udzia*
łów członkowskich oraz własnych funduszów spółdzielni
pod warunkiem, iż członkowie spółdzielni przyjmą poza
swemi udziałami, jednakże w stosunku do ich wysokości,
odpowiedzialność z własnych mająików za kredyt, otwarty
spółdzielni przez kąsę;
JJ
7) udzielać pozyczek za za zobowiązaniami pisemnemi
i
(skryptami dłużnemi) lub za wekslami, jeżeli obok w y
stawcy przyjmą solidarną z nim odpowiedzialność conaj
mniej dwie osoby, zapewniające terminową spłatę całej
pożyczki;
8) dyskontować weksle, zaopatrzone przynajmniej
w awa podpisy, zapewniające terminowe wykupienia weksla;
9) dyskontować, nie wcześniej jednak, jak na sześć
miesięcy przed terminem płatności:

Od ^kładów wy powiedzianych Kasa z upływem ter- |l
a) książeczki oszczędnościowe wystawione z zastrze
minu wypowiedzenia niema obowiązku płacić lub doliczać
żeniem termuiowem pizez publiczne kasy oszczędnuści,
dalsze procenty.
a mianowicie przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Pań
stwowy Bank Rolny, Pocztową Kasę Oszczędności, Polski
B. O ^ e r . c i e c z y n n e .
Bank Komunalny w Warszawie, Komunalny Bank Kredy
§ 46.
towy w Poznaniu, wszystkie komunalne kasy oszczędności
i wszystkie gminne kasy pożyczkowo-oszczędnościowe;
Kasa uprawniona j e s t :
1)
nabywać polskie państwowe papiery procentowe, b) wypowiedziane i wylosowane papiery procentowe
wymienione w punkcie 1) niniejszego paragrafu;
listy zasjąwne i obligacje banków państwowych, akcje
c) kupony od wymienionych w punkcie 1) papierów
Banku Polskiego, tudzież listy zastawne krajowych towa
rzystw kredytu długoterminowego, emitowane za zabezpie procentow ych;
10) umieszczać z zastrzeżeniem zwrotu na każde żą
czeniem prawnem (pupilarnem), obligacje związków komu
danie
lub za wypowiedzeniem — wolną gotówkę;
nalnych i komunalnych instytucyj kredytowych, tudzież
banków, gwarantowanych przez związki komunalne, oraz
udziały (akcje) wspólnych komunalnych instytucyj kredy
towych ;

a)
na rachunkach żyrowych i czekow yth w państwo
wych i komunalnych instytucjach kredytowych, tudzież
w Banku Polskim ;
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b) w asy gnatach kcsowych Banku Gospodarstwa |j
Kasa może tylko o tyle pozbywać się przepisanego
Krajowego;
zasobu w powyższych papierach, o ile to jest konieczne
c) jako wkład oszczędnościowy w Pocztowej Kasie do spłaty wkładów, Pozbywane mogą bvć wtedy najpierw
Oszczędności, w Banku Gospodarstwa Krajowego, w Pań- tylko papiery- przez Państwo gwarantowane, a dopiero,
stwowym Banku Rolnym i w komunalnych kasach gdyby zasób tychże został wyczerpany, posiadające bezoszczędności;
l pieczeństwo prawne (pupilarne) polskie państwowe papiery
11) udzielać oprocentowanych pożyczek terminowych
procentowe.
za gwarancją Państwa z zastrzeżeniem dla Kasy prawa
Nadto fundusze zasobowe Kasy, o ue nie są już
przedterminowego odbioru pożyczki za poprzedniem conaj!umieszczone w nieruchomościach, powinny w 2 0 % swej
mni^j półrocznem wypowiedzeniem ;
wysokości względnie nadwyżki ponad lokatę w nierucno12) udzielać oprocentowanych pożyczek terminowych I mościach umieszczone być w wymienionych wyżej papieZwiązkowi poręczającemu do wysokości 1 0 % wkładów rach. W razie zamiaru nabycia lub budowy własnego gmachu
oszczędniościow ych; zakup obligacji tegoż związku uważać lub potrzeby pokrycia straty Kasa może papiery wartościowe, stanowiące lokatę funduszu zasobowego, pozbyć
należy za udzielenie mu pożyczki.
lub zastawić.
§ 47.
§ 49.
Budynki nieruchomości, obciążonej pożyczką udzie
loną przez Kasę, w myśl punktu 3 § 46 statutu niniej
szego, powinny być przez cały czas obciążenia ubezpie
czone od ognia;
a) w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajem
nych (b. Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w War
szawie) lub w komunalnych ubeznieczalniacli wojewódz
kich na sumę przewyższającą conajmniej o 2 0 % kwotę
udzielonej pożyczki, przyczem kwota tej pożyczki powinna
mieścić się cała w wolnej od długów części — pierwszych
3/4 części ubezpieczonej wartości nieruchomości;
b) w prywatnych zakładach wzajemnych ubezpieczeń
w obrębie Rzeczypospolitej, poręczonych przez związki
publiczno-prawne, na sumę przewyższającą conajmniej
o 3 0 % kwotę udzielonej pożyczki, przyczem kwota tej
pożyczki powinna mieścić się cała w wolnej od długów
części pierwszych % części ubezpieczonej wartości nie
ruchomości.
Jeżeli wartość ubezpieczona, czy to skutkiem pogor
szenia się stanu budynków, czy spadku wartości realności,
czy też z innych przyczyn, wyrosi więcej niż rzeczywista
wartość szacunkowa nieruchomości w czasie udzielenia
pożyczki, należy stawki powyższe policzyć od wartości
szacunkowej. Szacunku dokonać może Kasa komisyjnie
przez właściwe do tego organa fachowe. Wymiar pożyczki
od wartości szacunkowej me uchyla warunku co do obo
wiązku ubezpieczenia budynków ud ognia.
Odstąpienie od powyższych zasad wrymaga zezwo
lenia władzy nadzorczej.
Uiszczanie premij ubezpieczeniowych przyjmuje Kasa
na siebie za odpowiedniem za to odszkodowaniem.

Kasa obowiązana jest prowadzić rejestr imienny dłu
żników i poręczycieli (solidarnych współdłużników) z uwi
docznieniem zobowiązań, zaciągniętych przez tychże na
własny rachunek czy też drogą poręczeń w Kasie.
Członków Zarządu Kasy nie wolno bez zezwolenia
Rady Kasy przyjmować jako poręczycieli.
§ 50.
Poza operacjami czynr.emi, o których mowa w § 46
Statutu niniejszego, może Kasa — po uzyskaniu na to po
zwolenia władzy nadzorczej :
1) udzielać oprocentowanych pożyczek terminowych:
a) związkowi poręczającemu do wysokości ponad
10°0 nie wyżej jednak 20% wkładów oszczędnościowych,
przyczem zakup obligacji Związku poręczającego uważać
należy za udzielenie mu pożyczki;
b) ińnym związkom komunalnym i innym związkom
prawno-pubncznym, o ile na podstawie obowiązujących
ustaw związki te są uprawnione do zaciągania takich po
życzek i do pobierania bądź to samoistnych danin, bądź
dodatków do podatków państwowych;
c) fundacjom i posiadającym osobowość prawną komu
nalnym zakładom zastawniczym (lombardom);
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 w punkcie 12 paragrafu
46 statutu niniejszego, najwyżej do wysokości 3 0 u 0 ogólnej
sumy wkładów oszczędnościowych.

§ 48.
Kasa obowiązana jest posiadać względnie umieścić
w posiadających bezpieczeństwo prawne (pupilarne) pol
skie h państwowych papierach procentowych lub w pa
pierach przez Państwo gwarantowanych cunajmniej 5°/0
ogólnej sumy wkładów oszczędnościowych, jeżeli ta suma
przewyższa 200.000 złotych. Przy obliczaniu tego procentu
nie wlicza się do podstawy wrymiaru zwaloryzowanych
wkładów przedwojennych.

§ 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 funkcjonarjuszow Kasy; — wreszcie jest Kasa upraw
niona nabywać na licytacji nieruchomości obciążone po
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życzką Kasy, o ile najwyższa zaofiarowane 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 finan
sowych, w Bani.u Polskim oraz w innych instytucjach fi
nansowych, które wskaże Minister Skarbu;
2) przyjmować za opłatą jako depozyty na przecho
wanie dokumenty tudzież wartościowe przedmioty i pa
piery, przyczem Kasa nie ponosi odpowiedzialności za rea
lizowanie płatnych kupouow, ani wylosowanych papierów ;
3) podejmować się kupna i sprzedaży państwowych
tudzież innych notowanych na giełdzie pieniężnej Rze
czypospolitej Polskiej papierów wartościowych oraz za
rządzania 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;
4j załatwiać na zlecenie i rachunek osób trzecich
inkaso weksli, listów przewozowych i t. p. dokumentów.
Na podstawie osobnego pozwolenia Ministra Skarbu,
udzielonego w porozumieniu z Ministrem Spraw W ewnętrz
nych — rządząca się Statutem niniejszym Kasa uprawniona
jest do dokonywania nadto następujących czynności ban
kowych :
a) na zaciąganie pożyczek na podstawie upoważnienia
organu stanowiącego swego związku poręczającego i za
osobną poręką tegoż związku za te pożyczk i;
b) na udzielanie gwarancyj za zgodą i poręką związku
poręczającego ;
c) na zakup monet złotych, oraz na przeprowadzanie
czynności dewizowych w ograniczeniu do zleceń własnych
wkładców i własnego związku poręczającego i na ich
rachunek;
d) na udzielanie kredytu towarowego producentom
pod zastaw towarów niepodlegających łatwemu zepsuciu,
ubezpieczonych od ognia i zdeponowanych w publicznych
składnicach towarowych.
§ 53.
W związku z operacjami, o których mowa w sta
tucie niniejszy m, Kasa uprawnioną jest przedsiębrać na
stępujące czynności:
a) pozbywać własne wierzytelności hipoteczne i za
zgodą organu stanowiącego związku poręczającego własne
realności;
b) spizedawać i lombardów ić posiadane własne pa
piery wartościowe w przypadkach nagłego zapotrzebowania
gotówki, jednakże z ograniczeniami wynikającemi z obo
wiązku posiadania względnie umieszczania zasobów w po
siadających bezpieczeństwa prawne (pupilarne) polskich
państwowych papierach procentowych i w papierach przez
Tańsiwo gwarantowanych (§ 48 statutu niniejszego);
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c)
prowadzić agentury Banku Polskiego oraz bankó
państwowych i komunalnych;
dj wynajmować schowki w swym skarbcu, względnie
w szalach bezpieczeństwa na warunkach przez Radę Kasy
ustalonych;
e) otwierać rachunki bieżące i czekowe, przekazowe
i korespondencyjne (kontokure.itowe);
f) wystawiać przekazy i akredytywy na instytucje
kredytowe, w którym komunalnym kasom oszczędności
wolno lokować fundusze, w granicach posiadanych przez
klijenta w Kasie funduszów oraz w granicach funduszów
posiadanych przez Kasę w tych instytucjach.
IV.

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA KASY.
Ś 54.

Rządząca się Statutem niniejszym Kasa, jako ko
munalna kasa oszczędności, jest na podstawie rozporzą^
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 Kwietnia 1927 r.
o komunalnych kasach oszczędności (Dz. U R. P Nr 38,
poz. 339) — wolna :
1) od państwowych podatków: dochodowego od da
rowizn i przemysłowego (zasadniczego i od obrotu);
2) od dodatków komunalnych do powyższych podatków;
3) od opłat stemplowych od podań wnoszonych tak
przez Kasę, jak i przez istniejące przy niej zakłady za
stawnicze (§ 2 statutu niniejszego).
Przychody z wkładów na książeczki oszczędnościowe
Kasy są wolne od podatku od kapitałów i rent, o ile w y
sokość wkładu nie przewyższa kwoty 5.000 zł, (§ 52 roz
porządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Skarou
z dnia 26 marca 1928 r. w sprawie wykonania wymie
nionego wyżej rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
o komunalnych kasach oszczędności).
Wpisy w książeczkach oszczędnościowych oraz w szel
kiego rodzaju zaświadczenia o złożeniu lub zwrocie wkła
dów, wydawane przez Kasę są w myśl ostatnio wymie
nionego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej wolne
od opłaty stemplowej.
Fis.na, stwierdzające otrzymanie pożyczki od Kasy,
podlegają w myśl ostatnio wymienionego rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej opłacie stemplowej w wyso
kości 0.3^0 od sumy zobowiązania.
§ 55.
W razie niezapłacenia w terminie pożyczki, zabez
pieczonej zastawem papierów wartościowych, Kasa ma
prawo sprzedać te papiery bez upoważnienia sądowego.
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 Kacę jako za
staw udzielonych pożyczek, mają być zapisane do oddziel
nej księgi sznurowej z wyszczególnieniem ich rodzaju
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i ilości, a przy premjowych papierach wartościowych |J cego, który powinien użyć tej nadwyżki tylko na cele
taKŻe numerów obligacji, tudzież z podaniem sum wierzy- 'j użyteczności publicznej, po ewentualnem poprzedniem po
telności zastawem zabezpieczonych. (Na obszarze mocy
trąceniu z niej kosztów likwidacji oraz kapitału zakłado
wego, przyznanego Kasie przy jej organizowaniu.
obowiązującej Kodeksu Napoleona zapis do takiej księgi
sznurowej komunalnej kasy oszczędności uważa się za
Zwinięcie Kasy oraz jej ewentualnych oddziałów,
równorzędny z zajerestrowaniem, przewidzianem w arty
zbiornic i zakładów zastawniczych (lombardów) podaje
kule 2074 tegoż kodeksu).
Związek poręczający w sposób na miejscu praktykowany
do publicznej wiadomości.
V. LIK WIDACJA KASY. '
§ 56.

VI. WŁADZE NADZORCZE.

§ 57
Likwidacja Kasy może być dobrowolna lub przymusowa.
Dobrowolna likwidacja następuje na skutek uchwały
Władzą Nadzorczą nad Kasą, rządzącą się Statutem
Związku póręczającego zatwierdzonej przez Władzę Nad niniejszym, jest zgodnie z § 59 rozporządzenia wykona
zorczą.
wczego w instancji I-ej Wojewoda, z którym współdziała
Przymusową likwidację może zarządzić Minister w przypadkach przepisami tegoż paragrafu oznaczonych
Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu
Wydział Wojewódzki — a w insiancji Ii-ej i ostatniej Mi
w przypadkach określonych w ustępie 3-im art.' 30-go
nister Syraw Wewnętrznych, działający w porozumieniu
wymienionego wyżej' rozporządzenia Prezydenta R zeczy z Ministrem Skarbu.
pospolitej o komunalnych kasach oszczędności.
§ 58.
Rozporządzenia władzy, zarządzające lub zatwierdza
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pro
jące likwidację Kasy, jakoteż wdrożenie postępowania li
kwidacyjnego ogłasza się w Kieleckim Dzienniku Woje wadzeniu Kasy, a w szczególności wykroczeń przeciw
obowiązującym przepisom lub postanowieniom Statutu ni
wódzkim.
Ustalony plan likwidacji Kasy powinien być ogto- niejszego, służy Władzy Nadzorczej prawo wydawania za
rządzeń niezbędnych, celem usunięcia nieprawidłowości
szony w sposób przewidziany dla ogłoszenia Statutu Kasy.
lub zapobieżenia dalszym wykroczeniom. Zarządzenia te
W ogłoszeniu odnośnem należy zawezwać wierzycieli
mogą polegać na zawieszeniu w czynnościach lub usu
Kasy do podjęcia wkładów w przeciągu 6-ciu miesięcy
Ogłoszenie należy powtórzyć trzykrotnie conajmniej w dwu nięciu członków Rady Kasy, Zarządu Kasy i Komisji Re
wizyjnej i na ustanowieniu w razie potrzeby komisarza
tygodniowych odstępach czasu po sobie. Po upływie sze
ściu miesięcy od dnia ostatniego ogłoszenia ustaje opro na koszt Kasy lub Związku poręczającego dla Zarządu
Kasy do czasu wyboiu nowych organów. Wybór ten po
centowanie wkładów.
Jeżeli płynne fundusze Kasy nie wystarczają na po- , winien nastąpić w ciągu trzech miesięcy od czasu ustano
wienia komisarza.
krycie zobowiązań Kasy, za które Związek poręczający
Komisarz w zakresie powierzonych mu czynności
przyjął odpowiedzialność, a w szczególności na pokrycie
zobowiązań z tytułu wkładów oszczędnościowych, to od wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Rady i Za
powiednich środkow na pokrycie tych zobowiązań powi rządu Kasy.
nien w myśl obowiązujących przepisów dostarczyć zwią
VII. PRZEPISY KOŃCOWE.
zek poręczający.
§ 59.
Likwidacja Kasy odbywa się pod nadzorem osobnego
Statut niniejszy wchodzi w życie z chwilą ogłosze
komisarza, którego wyznacza właściwa Władza Nadzorczą,
nia
go
w Kieleckim Dzienniku Wojewódzkim.
Postępowanie likwidacyjne nie może zostać zamknięte
przed upływem 6-ciu miesięcy od chwili ostatniego ogło
§ 60.
szenia o jego wdrożeniu.
Ta część majątku Kasy, jaka potrzebna jest na za
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Statutu niniejszego
spokojenie tych jej wierzycieli, którzy po odbiór swych
podlegają zatwierdzeniu Władzy Nadzorczej.
wierzytelności do chwili zamknięcia postępowania likwi
dacyjnego się nie zgłosili, złożoną być powinna na lat
30-ci do depozytu sądowego na rzecz tych wierzycieli,
Wydział Powiatowy Sejmikn Będzińskiego zgod
wierzylelności takie o ile ich do upływu tego, okresu czasu
nie z postanowieniami art. 32 Dekretu o Tymczasowej
wierzyciele me podejmą, przypadają na rzecz Związku
Ordynacji Powiatowej dla obszarów Polski b. zaboru ro
porę< zającego.
syjskiego z dnia 4 lutego 1919 r. (Dz. Pr P. P. Nr 13,
Nadwyżka majątku Kasy, pozostała po zaspokojeniu
poz. 141 z 1919 r.) podaje do publicznej wiadomości
wszystkich jej wierzycieli, którzy się zgłosili do chwili
3 statu ty: 1) o poborze w roku 1928/29 na rzecz Bę
zamknięcia postępowania likwidacyjnego, i pc złożeniu
dzińskiego
Powiatowego Związku Komunalnego samoist
odpowiedniej części jej majątku na cel, uprzednim ustę
nego podatku komunalnego od przedmiotów zbytka uchwa
pem wskazany, przechodzi na rzecz Związku poręczają
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Nr 9.

lony przez Sejmik Powiatowy w B ęd Jn ie dnia 29 marca

§ 4.

1928 r. i zatwierdzony reskryptem W ojewody Kieleckiego

Podatek wynosi roczn ie:

z dma 20 listopada 1928 r. L. Sm. 413 6 /1 , 2) o poborze
w roku 1928/29

na rzecz

Będzińskiego

Powiatowego

Związku Komunalnego podatku od psów, uchwalony przez

a) za samochód osobowy o sile nośnej Jo 20 koni
mechanicznych zł. 80 .0 0 ;
b) za samochód osobowy o sile nośnej

Sejmik Powiatowy w Będzinie dnia 24 stycznia 1928 r.

koni mechanicznych zł. 120.00;

i zatw ;erdzony reskryptem W ojewody K ieleckiego z dnia

c) za m otocykl zł. 20.00 ;

19 listopada 1928 r. L. Sm. 4133/2, 3) o poborze w roku
1928/29 na rzecz Będzińskiego

Powiatowego Związku

Komunalnego opłat od umów o przeniesienie włacnosci
nieruchomej, uchwalony przez Sejmik Pow iatow y w Bę
dzinie dnia 29 marca 1928 r i zatwierdzony reskryptem
W ojewody Kieleckiego z dnia 16-go grudnia 1928 roku
L. Sm. 4159/1 — wraz ze zmianami zastrzeżonemi w po
wołanych wyżej reskryptach W ojewody Kieleckiego i wprowadzonemi do statutów

uchwaią Sejmiku Będzińskiego

w dniu 20 grudnia 1928 roku.

J)
e)

y>

y>

ponad 20

kaietę parokonną zł. 60 .0 0 ;
„

jednokonną zł. 4 5 .0 0 ;

powóz parokonny zł. 4 0 .0 0 ;

f) yt
„
jednokonny zł. 30.00;
g) »
h) * woiant parokonny zł, 30 .0 0 ;
„
jednokonny zł 22.50 ;
i) y t
J)
k)
1)

V

yt

y>

inne ekwipaże resorowe parokonne zł. 20.00;
n

„

„

jednokonne „ 15.00;

dubeltówkę i sztucer zł. 25.00;

i) » konia wierzchowego zł. 40.00.

&)

§ 5.

STATUT

Podatek płatny jest jednorazowo za cały rok.

0 samoistnym podatku komunalnym od przedmiotów
zbytku.

§ 6.

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustaw y

Wymiar podatku uskutecznia

Wydział Powiatowy

z dnia 11 sierpnia 1923 n o tymezasowem uregulowaniu

na podstawie danych o liczbie przedmiotów zbytku po

finansów komunalnych (Dz. Ust. Rz. P. Nr 94, poz. 747)

dlegających opodatkowaniu, którą posiadacze tych prze

wprowadza się na rzecz Powiatowego Związku Komu

dmiotów obowiązani są zakomunikować W ydziałowi Po

nalnego

powiatu

będzińskiego

podatek

od

posiadania

wiatowemu w sposób wskazany w przepisach w ykonaw 
czych niniejszego statutu.

przedmiotów zbytku.

§ 1.

§

7.

Opodatkowaniu podlegają następujące przedmioty,

Celem kontroli podatku może W ydział Powiatowy

należące do mieszkańców gmin wiejskich powiatu bę

żądać od właścicieli nieruchomości przedłożenia wykazu

dzińskiego : samochody osobowe, m otocykle, karety, po

osób, posiadających przedmioty podlegające opodatkowaniu.

w ozy, wolanty i t. p. ekwipaże resorowe, broń m yśliw 
ska i konie wierzchowe, służące do osobistego

użytku

1 w ygody osobistej.

Wydziałowi Powiatowemu przysługuje prawo w w y
jątkowych wypadkach czynienia ulg, względnie zupe!nego

§ 2.

Do uiszczenia

§ 8.

podatku

obowiązani są posiadacze

zwolnienia przedm iotów od opodatkowania.

przedmiotów wymienionych w § 1-ym.
§ 9§ 3.

Zawiadomienie o wymiarze podatku następuje przez

Od podatku wolne są przedmioty zbytku, wym ie I wyłożenie w lokalu Wydziału Powiatowego listy płatni
ków ze wskazaniem liczby przedmiotów opodatkowauia
nione w § 1-ym, które znajdują się w posiadaniu władz
i
przypadających kw ot podatkowych, oraz przez publiczne
państwowych, samorządowych, przedstawicieli państw
obcych, oraz osób czasowo przehywających w obrębie

obwieszczenie o wyłożeniu z oznaczeniem w nim termi

Związku Komunalnego powiatu będzińskiego nie dłużej

nu płatności podatku i środków prawnych.

niż 4 tygodnie, lub też przebywających czasowo na te
renie Związku Komunalnego powiatu będzińskiego dłużej
niż 4 tygodnie, ale zam ieszkałych stale w obrębie innego

§ 10.
Odwołania podlegają przepisom art. 48 ustawy z dnia

związku komunalnego, w którym podatek od przedmio

11 sierpnia 1923 r. o tym czasowem uregulowaniu finan

tów zbytku jest wprowadzony.

sów komunalnych (Dz. Ust. R, P. Nr 94, poz. 747).

Nr 9 ..
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§ 4.

§ UNieuiszczony w terminie podatek ściągnięty będzie
w drodze przymusowej z doliczeniem kosztów egzekucyjnych, odsetek i kar za zw łokę w edług postanowień
zawartych w ustawie z dnia 31 lipca 1924 r (Dz, Ust.
Nr 73, poz. 721) zmienionej częściowo rozporządzeniem

Podatek wynosi rocznie.
a) za każdego pierwszego psa, podlegającego opo
datkowaniu 10.00 zł. (dziesięć złotych);
b) za każdego następnego psa, podlegającego opo
datkowaniu 20.00 zł. (dwadzieścia złotych).

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja
§ 5.

1927 roku (Dz. Ust. Nr 46, poz. 401).

Podatek płatny jest jednorazowo za cały rok.
§ 12.
§ 6-

W ykroczenia przeciwko przepisom o wymiarze i po
borze podatku podlegają karze do wysokości 3 4 5 .y zł.,

Wymiar podatku uskutecznia

Wydział Powiatowy

art, 6 2 — 66 ustawy

na podstawie danych o liczbie psów, podlegających opo

z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tym czasowem uregulowaniu

datkowaniu, którą posiadacze tych zwierząt obowiązani

finansów komunalnych.

są zakomunikować W ydziałowi Powiatowemu w sposób

o ile nie będą mieć zastosowania

wskazany w przepisach w ykonaw czych , do niniejszego
statutu.

§ 13.

§ 7.

Przepisy wykonawcze do niniejszego statutu wyda
Wydział Pow iatow y.

Celem kontroli podatku W ydział Pow iatow y może
żądać od właścicieli nieruchomości przedłożenia

§ 14,
Statnt niniejszy nabywa moc obowiązującą od dnia
zatwierdzenia go przez władzę nadzorczą i ogłoszeniu
w Kieleckim Dzienniku W ojewóazkim.

wykazu

osób, posiadających psy, pudlegające opodatkowaniu.
§

8.

W ydziałowi Powiatowemu przysługuje prawo w w y
jątkowych wypadkach czynienia ulg, względnie zupełnego
zwolnienia przedmiotów od opodatkowania.

b)
Na podstawie art. 20 ustęp

1 i art. 21 ustęp 3

Ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tym czasowem ure
gulowaniu finansów komunalnych (Dz. Ust. Nr 94, poz 747)
wprowadza się na rzecz Pow iatow ego Związku Komu

§ 9.
Zawiadomienie o wymiarze podatku następuje pi zez
doręczenie płatnikowi nakazu płatniczego.

nalnego pow. będzińskiego podatek od psów.

§

Odwołania podlegają przepisom ąrt. 48 ustawy z dnia

§ 1

11 sierpnia 1923 r, o tymczasowem uregulowaniu finan

Przedmiotem opodatkowania są psy,

należące do

sów komunalnych.

mieszkańców gmin wiejskich.

§ 11.
Nieuiszczony w terminie podatek ściągnięty będzie

§ 2.

Do uiszczenia podatku

10.

w drodze przymusowej z- doliczeniem odsetek
obowiązani są pusiadacze

psów.

zwłokę i kosztów

egzekucyjnych

według

kar za

postanowień

Ustawy z dnia 31 Sierpnia 1924 roku (Dz. ITst. Nr 73,
§ 3.

poz. 721) zmienionej częściowo rozporządzeniem Prezy

Od podatku w olne są :

denta Rzeczypospolitej z dnia 7 maja 1927 roku (Dz. Ust.

a) szczenięta liczące mniej niż 8 ty g o d n i;

Nr 46, poz. 401).
§ 12.

b) 2 psy łańcuchowe do pilno wania gospodazstw a;
c) psy będące

w posiadaniu władz państwowych

i samorządowych ;
d) psy będące w posiadaniu osób czasowo przeby
wających na terenie Powiatowego Związku Komunalnego;

Wykroczenia przeciwko przepisom o wymiarze i po
borze podatku podlegają karze w m yśl art. 62 — 67 Ustawy
z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu
finansów komunalnych (Dz

e) psy należące do przedstawicieli państw obcych ;
f) psy stanowiące przedmiot handlu w przedsiębior
stwach, zajmujących się sprzedażą psów.

Ust. Nr 94, poz. 747),

§ 13.
Przepisy w ykonaw cze do niniejszego statutu wyda
W ydział Powiatowy.

102

Kielecki Dziennik W ojew ódzki.

§ 14.

Nr 9.

jest przez organa, uprawnione do poboru opłaty państwo

Statut niniejszy wchodzi w życie po zatwierdzeniu

wej, winna być uiszczona równocześnie z opłatą państwową.

go przez Władzę Nadzorczą i ogłoszeniu przez Wydział
Powiatowy w Kieleckim Dzienniku W ojewódzkim.

§ 5.
Odwołania w sprawach

wymiaru podatku

wnosić

należy w terminie i trybie, przewidzianym art. 48 Ustawy
z dnia 11 sierpnia 1923 r. (Dz. Ust. R. P. Nr 94, poz. 747).

c)

STATUI

§ 6.

o opłatach od umów o przeniesieniu wł.sności
nieruchomości.
Na zasadzie art. 13 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r.
(Dz. Ust. Nr 94, poz. 747) w brzmieniu lutaionem
3 Rozporządzenia

Prezydenta

art.

Rzeczypospolitej z dnia

22 marca 1928 r. (Dz. Ust. Nr 36, poz. 335) — wpro
wadza się na rzecz Powiatowego Związku Komunalnego
pow. będzińskiego opłatę komunalną od umów o prze
niesieniu własności nieruchomości

Nieuiszczony w terminie podatek ściągnięty będzie
1 w drodze przymusowej z doliczeniem kosztów

egzeku-

| cyjnych i kar za zwłokę, według postanowień Ustawy
z dnia 31 lipca 1924 r. (Dz. Ust. Nr 73, poz. 721) zmie
nionej częściowo rozp.

P. Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej z dnia 17 maja 1927 r. (Dz. Ust. Nr 46, poz. 401).
§ 7. .
W ykroczenie przeciwko przepisom o wymiarze i po

borze podatku podlegają karze do wysokości 345.9 zł ,
o ile wykroczenie nie jest karalne art. 6 2 — 66

Ustawy
§ 1
|j z dnia 11 sierpnia 1923 r. (Dz. Ust. Nr 94, poz. 747).
Opłacie tej podlegają umowy o odpłatne przenie
sienie własności nieruchomości, położonych na obszarze
powiatowego zw iązku, o ile te um owy nie podlegają po
datkowi spadkowemu lub darowizn.

§

§ 8.

Przepisy wykonawcze do niniejszego statutu wyda
Wydział Powiatowy.
§

2.

Opłata pobierana będzie na rzecz Związku

Komu

nalnego powiatu będzińskiego w wysokości połow y pań
stw ow ej opłaty stem plowej (należytości).
Do uiszczenia tej opłaty obowiązany jest solidarnie
zbywca i nabywca.
§ 3.
Wymiar i pubór opłaty uskutecznia
w iatowy, który inoże ze swej strony

W ydział Po

upoważnić do tej

czynności organa, pobierające państwową opłatę od umów
o przeniesieniu własności nieruchomości.

Za czynności

tych organów przy wymiarze i poborze opłaty komunal
nej może być im przyznane z funauszu Związku Komu
nalnego wynagrodzenie do wysokości 5 O/o pobranej opłaty.

przez władzę nadzorczą z dniem ogłoszenia w Kieleckim
Dzienniku Wojewódzkim.
Przewodniczący W ydziału Powiatowego
Starosta: J. Boxa.

OBWIESZCZENIA PUBLICZNE.
S i 1 Okręgowy w Kielcach w imieniu Rzeczypos
politej Polskiej dnia 6 lutego 1929 r. w składzie: wice
prezes K. Niełowicki, sęd zio w ie: W. Jaroński. T. Sienicki,
za sekretarza apl. Wilden, po rozpatrzeniu na posiedzeniu
publicznem prośby, wniesionej przez pełnomocnika Mejlocha Blatta, adwokata Gabryela Hassenbeina, o ogłosze

§ 4.
Płatnicy opłaty komunalnej w wypadku, gdy po
bierana jest bezpośrednio przez W ydział Powiatowy, winni
przedstawić temuż W ydziałowi

9.

Statut niniejszy wchodzi w życie po zatwierdzeniu

Powiatowemu

najdalej

nie upadłości Mejlocha Blatta w ydał wyrok następujący:
ogłosić otwarcie upadłości Mejlocha Blatta, ustalając
tymczasowo datę otwarcia upadłości na dzień 28 listo

w ciągu 14 dni po sporządzeniu aktu i uiszczeniu opłaty

pada 1928 roku, cały majątek Mejlocha Blatta znajdu

państwowej w szystkie dane, dotyczące wymiaru tej opłaty.

jący się w jego mieszkaniu i w każdem innem miejscu

Powiatowy

opieczętow ać; Komisarzem upadłości zamianować sędziego

uskutecznia na podstawie pow yższych danych tudzież

Aleksandra Siła N ow ickiego; kuratorem masy upadłościo

innjTch

pizew idziany

wej adwokata Czesława Sadowskiego, wyrok skierować

w art. 44 Ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r, (Dz. Ust.

tym czasowo do niezwłocznego wykonania i zarządzić usta

Nr 94,

nowione ogłoszenia o nim.

W ymiar opłaty
danych,
doz.

komunalnej

otrzymanych w

W ydział
sposób

747). W ymierzoną przez Wydział Powiatowy

opłatę komunalną winien płatnik uiścić do dni 28 po do
ręczeniu nakazu płatniczego. O ile zaś opłata pobierana

( —) K, Niełowicki (—) Jaroński (—) Sienicki.

Kielecki D ziennik W ojew ódzki.

1.

Sędzia Komisarz masy upadłości Mejlocha Blatta,

Piotrze Pyku, w łaścicielu;

a) działki gruntu

handel skór w Działoszycach, na zasadzie art. 476 Kod.

ckoło 2 mórg i b) działki łąki około 238 pręt. z nieru

Handl. wzyw a wierzycieli upadłości do przybycia w dniu

chomości w Małogoszczu Nr hip. 6 ;

19 marca 1929 r. o godz. 11 rano do W ydziału Cywil
nego Sądu Okręgowego w Kielcach osobiście lub przez

2.

pełnomocników z dowodami stwierdzającemi pretensje do
masy upadłościowej w celu wysłuchania sprawozdania

Mendlu Szpilbergu, współw łaścicielu nierucho

mości w Jędrzejowie Nr Nr hip. 33, 67 i 89;
3.

Berku Blum enftldzie, właścicielu działki gruntu

około 2 morg 150 pręt. z nieruch Jędrzejów Nr l.ip. 136 — i

kuratora i wyboru syndyka.

4.

Chasklu Bryczkowskim, współwłaścicielu nieruch,

w Jędrzejowie Nr hip. 121.

Sędzia Komisarz w z . : K. N ieło w icki.

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych
wyznaczony został na dzień

Noiarjubz przy Wydziale Hipotecznym S«ida Okrę
gowego w Kielcach Wacław Janiszowski niniejszem
obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe

20

września 1929 roku.

w którym to dniu osoby inteiesow ane winny zgłosić
swoje prawa w kancelarji

hipotecznej w Jędrzejowie

pod skutkami prekluzji.

po następujących zmarłych :
1. Helenie Śląskiej — w ierzycięlce sum, zabezpie
czonych w dziale IV wykazu hipotecznego dóbr Broni
szów, pow. pinczow skiego, mianowicie pod Nr 3 sumy
8250 rubli i pod Nr 4 sumy 7000 rubli.
2. Antonim Lesiattu, w ierzycielu ewiKcji 1100 zł.
w złocie zabezpieczonej pod Nr 9 4 działu
hipotecznego dóbr Obięgor Wielki,

IV wykazu

powiatu kieleckiego

i właścicielu praw przyrzeczenia kupna sprzedaży 1 hek.
6796 m. z dóbr Obięgor Wielki,

pow. kieleckiego zapi

sanych pod Nr 791 działu III wykazu hipotecznego tych
że dóbr.
3. Antoninie Jarząbek, wierzycielce ewikcji 600 zł.
w złocie zabezpieczonej pod Nr 9 b działu IV wykazu
hipotecznego dóbr Obięgor Wielki, powiatu kieleckiego
i w łaścicielce praw przyrzeczenia kupna sprzedaży 4500 m.
ziemi z dóbr Obięgor Wielki, pow. kieleckiego, zapisa
nych pod Nr 79 18 działu III wykazu hipotecznego tych
że dóbr.
4 . Kazimierzu

Baranie,

właścicielu

działki

ziemi

obszaru 4 dzies. 240 sążni z kolonji Brzeście R jjskie,
pow. jędizejow skiego.
5. Pawle Pasieka, właścicielu działki ziemi obszaru
7 dzies. 1488 sążni z kolonji Kozłów A., powiatu jędrze

Wydział hipoteczny powiatu włoszczowskiego
obwieszcza, że na 17 czerwca 1929 r. oznaczony zestał
termin pierwiastkowej regulacji hipoteki dla pozostają
cych w posiadaniu:
1. Franciszka Jędrychowskiego 7 morgów gruntu,
stanowiącego część osady rolnej, położej we wsi Obiechowice, gm. Słupia, powiatu włoszczowskiego i zapisa
nej w tab pod Nr 17;
2. Stanisława Września,

nieruchomości,

położonej

we wsi Obiechowie, gm. Słupia, pow. włoszczowskiego,
składającej się z dwóch osad rolnych : a) ubszaru 6 morg.
281

p r , zapisanej

w tab.

wsi Obiechów pod

Nr 31

i b) ohszaru 14 morg. 164 pr., z prawami serwitutowemi,
zapisanej w tab. tejże wsi Obiechów pod Nr 10;
3. Stanisława i Anny małżonków WalczaK, nieruch.,
położonej we wsi i gm. Irządze, pow
składającej się z 9 morg. 207

włoszczowskiego,

pr., zapisanych w tab.

wsi Irządza pod Nr 31 i z 6 mor. 128 pr., zapisanych
w tab. tejże wsi pud Ni 22.
W oznaczonym terminie osoby interesowane winny
zgłosić prawa swoje w kancelarji tegoż wydziału, pod
skutkami prekluzji.

jowskiego.
6. Stanisławie Gruchała, właścicielu działki ziemi
obszaru

1 dz.

142 sąż.

z kolonji Szczebakówka,

dow

.

stopnickiego i działki ziemi obszaru 1845 sążni z ko
lonji Szczebaków-Łany, pow. stopnickiego.
Termin do zamknięcia i regulacji postępowań tych
wyznaczony został na dzień 15 września 1929 r. w kancelarji wyżej wym ienionego Notarjusza.
Notarjusz: W acław J a n iszo w sk i.

Spółka s o d u dla meljoracji szczegółowej grun
tów w powiecie radomskim niniejszem podaje do w ia
domości wszystkim członkom Spółki wodnej dla meljo
racji szczegółowej gruntów w powiecie radomskim objętych
kompleksem Szczyty maj., Brzeżce maj., gm. Stromiec,
Stawiszyn maj., gm. Białobrzegi, Rdzów maj., Potworów
maj., gm. Potworów, Słupicą Czarna gm., Gzowice, Smar
dzów maj., gm. Radzanów, Konary maj., gm. Wieniawa,
Maków maj., gm. Skaryszów, Kowala maj. i wieś, Rożki

Wydział Hipoteczny pow. jędrzejowskiego ob

maj., gm, Kowala, Bartodzieje maj., Bierwce maj , Jedlanka

wieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po

maj., gm

zm arłych:

gm. Gęmbarzów, Krzyszkowice maj., gm. W olanów, Ra-

Jedlińsk, Mazowszany maj., Gęmbarzów m.ij.,
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wica Nowa, gm. Kuczki, Jankowice, Żabia Wola, Mokro-

się w drodze konktlrsu ofert w drugim terminie przetarg

sęk, Chruściechów m a j, gm. Błotnica, Jaszowice wieś,

na SDrzedaż gospodarstwa

Jaszowice maj., Taczów

maj., gm. Zakrzów, Rajec-Na-

gm. Filipuwice, pow. pińczowskiego o obszarze 69,1811 ha

toliu, gm. Radom i Kozłów, że zgodnie z g 7 Sratutu został

w tern pola ornego 46,3138 ha, łąk 18,4788 ha, pastwisk

sporządzony kataster gruntów wchodzących w skład Spół

0,1400 ha, zarośli i nieużytków 1,3208 ha, pod wodami,

ki kompleksu : Szczyty maj., Brzeźce maj., Stawiszyn maj.,

rowami i drogami 2,9277 ha, którego cena szacunkowa

Rdzów maj., Potworów maj., Słupicą Czarna wieś. Smar

została ustalona na zasadach art. 68 i 69 ust. o wyko

dzów maj., Konary maj., Maków maj., Kowala wieś i maj.,

naniu reformy rolnej z dnia 28 grudnia 1925 roku na

Rożki maj.,

231,183 złotych.

Bartodzieje maj.,

Bierwce maj.,

Jedlanka

maj., Mazowszany maj., Gęmbarzów maj., Krzyszkowice

wzorowego Książnice - Małe,

Cena rozumie się z zabudowaniami i osadą młyńską,

maj., Rawica Nowa, Jankowice, Żabia Wola wieś. Mokro-

boz upraw i zasiewów.

sęk wieś, Chruściechów maj., Jaszowice wieś, Jaszowice

szczeni będą dotychczasowi dzierżawcy parcelowanych

maj., Taczów maj., Rajec-Natolin w ieś, i że kataster ten

majątkowych oraz zawodowo w ykształceni rolnicy, nie

w yłożony

będący właścicicielatni samodzielnych niekarłowatych (go

będzie

w czasie od 15 lutego do 15 marca

Do udziału w przetargu dopu

1929 r. do przejrzenia przez członków kom pleksu: Szczy

spodarstw rolnych). Za zawodowo w ykształconych rolni

ty

maj.,

ków uznaje się tych, którzy ukończyli średnią, lub wyższą

Potworów maj., Słupicą Czarna wieś, Smardzów maj.,

szkołę rolniczą lub ogrodniczą, albo też szkołę rolniczą,

Konary maj., Maków m a j, Kowala wieś i maj., Rożki

lub ogrodniczą niższą, lecz’ pizynajm niej przez 5 lat go

maj.. Bartodzieje maj., Bierwce maj., Jedlanka maj., Ma

spodarowali z dobrym wynikiem

zowszany maj., Gęmbarzów maj., Krzyszkowice maj., Ra

darczych zbliżonych do objektu sprzedawanego jak rów 

wica Nowa wieś, Jankowice, Żabia Wola w ieś, Moaro-

nież dopuszczeni będą w ykw alifikow ani rolnicy, którzy

maj.,

Brzeźce maj., Staw iszyn maj., Rdzów

w jednostkach gospo

sęk wieś, Chruściechów maj., Jaszowice wieś, Jaszowice

przynajmniej

maj., Taczów maj., Rajec-Natolin wieś, w lokalu biura

rolne o podobnym typie (k tórzy): a) zobowiążą się utrzy

Spółki w Radomiu przy ulicy Marjackiej 5 II p.

w ciągu 5 lat.

prowadzili

mywać przynajmniej w dotychczasowym

Wnioski o sprostowanie katastru należy składać

przemysłu rolnego,

trwałe zabudowania,

gospodarstwa
stanie zakłady
lub specjalne

w terminie do 15 marca 1929 r. pisemnie na ręce Prze

cenne kultury, których istnienie spowodowało utworze

wodniczącego spółki.

nie gospodarstwa wzorowego, b) zobowiążą się osobiście
P rzew odniczący: B . Ja n o w ski.

zarządzać gospodarstwem

wzorowem,

c) zobowiążą się

wpłacić w ciągu 7 dni po wykonalności przetargu naj
mniej 2 5 %

Sąd Grodzki we Włoszczowie na zasadzie art. 94

ofiarowanej

ceny tytułem zadatku przewi

dzianego w art. 72 ust.

z dnia 28 grudnia 1925 roku

posia

o w yk. ref. roln., d) złożą wadjum przetargowe w w y

dacza zaginionego weksla, w ystaw ionego przez Konrada

sokości 1 0 °/ o ogłoszonej ceny szacunkowej sprzedawa

Niemojewskiego in blanco z jego podpisem na blankiecie

nego gospodarstwa.
Stający do przetargu winni przed oznaczonym
w ogłoszeniu terminie złożyć w Okręgowym Urzędzie

prawa w ekslow ego (Dz. Ust. Nr 100/24) w zyw a

wekslowym

o opłacie stem plowej

30 zł. i opatrzonego

Nr 238y w otoku pieczątki Sp. Akc. Syndykat Rolniczy
Kielecki, który to w eksel zaginął, aby w ciągu 60 dni
t. j. do dnia 10 maja 1929 r. zgłosił się w Sądzie i oka

Ziemskim w Kielcach w opieczętowanej kopercie oświad
czenie, jaką najwyższą cenę ofiarują za wyżej w ym ie
nione

zał weksel.

gospodarstwo.

Na

kopercie

winien

być

n a p is:

„Oferta na nabycie gospodarstwa wzorowego KsiążuiceMałe, w pow. pińczowskim.
Do oświadczenia winny być dołączone prócz zobo

L I C Y T AC J E I P R Z E T A R G I .

wiązań wym ienionych pod a, b, c niniejszego ogłoszenia:
a) dokumenty stwierdzające, że stawująey do przetargu

Okręgowy Urząd Ziemski w Kielcach na pod
staw ie Rozporządzenia, Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia

należy do dzierż^

parcelowanych

majątków, lub

zawodowo w ykształconych rolników, lu b -też posiadający

1927 roku w sprawie trybu sprzedaży gospodarstw wzo

kwalifikacje rolnicze, b) deklarację, że nie jest właści-

rowych utworzonych przy parcelacji nieruchomości ziem

cieleni samodzielnego gospodarstwa rolnego, lub że zobo

skich przeprowadzonej pizez Okręgowe Urzędu Ziemskie
(Dz. U. Rz. P. Nr 4 4/27 r.) ogłasza, że

w dniu 18-go

wiązuje się do sprzedania posiadanego gospodarstwa rol
nego, c) dowód złożenia
pracy społecznej

wadjum, d) dowody

kwietnia 1929 r. o godz. 11-ej w lokalu Okręgowego

w

Urzędu Ziemskiego w Kielcach, ul. Wesoła 44, odbędzie

e) dowod obyw atelstw a polskiego.

zwłaszcza

udziału

w dziedzinie rolniczej,
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Akta w tej sprawie przez osoby zainteresowane,

Oferty, które w płyną po oznaczonym terminie nie
będą rozpatrywane przez Okręgowy Urząd Ziemski. Przy

mogą

otwieraniu kopert mogą być obecni w szyscy stawający

Okręgowego w Kielcach.

do przetargu.

być

przejrzane

w kancelarji

wydz. cyw .

Sądu

W wypadku równych kwalifikacji prawo

wyboru kandydata na nabywcę przysługuje Okręgowemu
Urzędowi Ziemskiemu przy zachowaniu postanowień § 5
rozp. Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1927 r.
W szelkie opłaty skarbowe, samorządowe, notarjalne
i hipoteczne, oraz koszta ogłoszeń przewidzianych w ni-

Komornik Sądu Grodzkiego w Olkuszu b. Ja
roszewicz na zajadzie art. 1030 U. P. C. obwieszcza, iż:
a) dnia 21 marca 1929 r. o godz. 10 rano w Sław
kowie, Rynek, w m ieszkaniu Wiktora Gołębiowskiego
odbędzie się sprzedaż przez publiczną licytację w 1 ter

niejszem rozporządzeniu ponosi nabywca.

minie ruchomości oszacowanych na 3695 zł., a należą
cych do tegoż Wiktora

Gołębiowskiego zamieszkałego

w Sław kow ie, składających s i ę : z fortepianu firmy „Ho-

Komornik Sądu Grodzkiego w Kitlcach III rew.
Stanisław Janrzur, zam. w Kielcach przy ul. Śniadec

fera“ i różnych mebli dom owych na rzecz Spółdz. Banku

kich Nr 48, niniejszym obwieszcza, iż w dniu 17 maja

Kredytowego w O lkuszu;

1929 r. o godz, 10 rano w sali posiedzeń wydz. cyw .
Sądu Okręgowego w Kielcach odbędzie się licytacja pu
bliczna

na

sprzedaż, w drodze działów, nieruchomości

należącej d o : 1) Zygmunta Bankiewicza. 2) Natalji Marji
2-ch im. Przyłuskiej, 3) Jana Tadeusza 2 im. Przyłuskiego,
4) Jadwigi Marjanny 2 im. Przyłuskiej, 5) Jerzego Ale
ksandra

2 im.

Bankiewicza

i 6) Edwarda Stanisława

2-ch im. Bankiewicza w wykonaniu wyroku Sądu Okrę
gowego w Kielcach z duia 15 grudnia 1925 r., zatwier

b) dnia 27 marca 1929 r. o godz. 10 rano w Sław
kowie, gm iny tejże, w cegielni parowej Adama Garnulew lcza i Antoniego Massalskiego odbędzie się sprzedaż
przez publiczną licytację w I terminie ruchomości osza
cowanych na 600 zł., a należących do tychże Ad. Garnulewicza i Ant. M assalskiego zamieszkałych w Sław kow ie,
składających s i ę : z 20.000 sztuk cegły prasowanej — na
rzecz Franciszka Gorala;

dzonego wyrokiem Sądu A pelacyjnego w Lublinie z dnia

c) dnia 27 marca 1929 r. o godz. 10 rano w Sław

16 maja 1927 r., streszczonego w tytule w ykonawczym

kowie, gminy tejże, w cegielni parowej Adama Garnule-

tegoż Sądu z dnia 27 maja 1927 r. za Nr 2 Ac. 93/26,

wicza i Antoniego Massalskiego odbędzie się sprzedaż

Nieruchomość ta położona w wojewódzkiem mieście

przez publiczną licytację w I terminie ruchomości osza

Kielcach,

przy

ul. Szerokiej,

oznaczona

Nr hip. 824,

cowanych na 630 zł., a należących do tychże A. Garnu-

polic. Nr 451, składa się z placu o przestrzeni 8776 łokci

lewicza i Ad. Massalskiego zamieszkałych w Sław kow ie,

kw., na którym w ybudowany jest dom z cegły, jedno

składających się z 21.000 sztuk cegły prasowanej — na

piętrowy, kryty daćhówką, o 10 ubikacjach, oraz drwal-

rzecz Franciszka Górala.

nie o 4 ubikacjach z cegły, kryte dachówką i 3 ustępy
murowane z cegły i szopa drewniana na drzewo, kryta
częściowo deskami i b la ch ą ; na tym że placu jest ogró
dek oparkaniony, w którym znajduje się około 80 sztuk

Spis rzeczy ii ich szacunek można przejrzeć w dniu
i miejscu licytacji.

drzewek ow ocow ych. Zlewy i wodociąg zepsute.
Podlegająca sprzedaży nieruchomość, ma uiządzoną
hipotekę, księga której przechowuje się w wydziale hip.

Zatwierdzenie taryfy samochodowej
I rozkładu jazdy.

Sądu Okręgowego w Kielcach, w zastaw ani dzierżawę
nie jest oddana,

obciążona

jest dożywociem na rzecz

Józefy Bankiewiczowej, a mianov. ic ie : prawem dożyw ot

Urząd Wojewódzki (Dyrekcja Robót Publicznych)
w Kielcach zatwierdził niżej podane taryfy cer. za prze

niego użytkowania na 1/6 części tej nieruchomości. Dział

wóz osób i bagażu, tudzież rozkład jazdy samochodowej
IV wykazu hipotecznego obciążają: ostrzeżenie na rzecz I następującym osobom:
Józefy Bankiewiczowej — dla sumy 10.000 rb., oraz długi |
na

rzecz Jeruchima

Płaczka 4000 rb. z %

i ewikcja

400 rb. i na rzecz Kieleckiego Towarzystwa Wzajemnego
Kredytu, ew ikcja w sumie 4000 rb.

Antoniem u Pietrzykowi i Michałowi Wójcikowi
z Daleszyc — jednym autobusem na lin ji:
D aleszyce— Kielce— Łagów (55 km.).

Licytacja rozpocznie się od ceny 9000 zł., biorący

Taryfa

cen:

udział w licytacji, obowiązany złożyć Komornikowi, od

od 1 osoby i 1 kra.

.

.

bywającemu takową — vadium

za przewóz bagażu od 1 kg. i 1 km. .

.

sumy szacunkowej tego majątku.

w stosunku l/io części

.

.

gr. 10
„

Bagaż do 15 kg. wagi przewozi się bezpłatnie.

0 2
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Rozkład

jazdy

odjazd z Daleszyc o godz.

odjazd ze Stopnicy
ze Staszowa

„

8*00

Stopnicy,

ze Stopnicy

,

9*15

Buska zdroju,

z Buska zdroju

„

z Kielc

„

10*00 „ Łagowa,

,

z Łagowa

„

12*00 „ Kielc,

„

„

z Pińczowa *

15*30 „ Daleszyc.

Walentemu Benduskiem u z Koziegłów, pow. Za
wiercie — jednym autobusem
Kamienica
(53 km.).

Staszowa,

„

„

z Kielc

o godz. 19*30

7 15 do Kielc,

„

„

Nr 9.

na lin j i: Częstochowa —

10*15

Pińczowa,

11*15

Kielc st. kol.

Zelm anowi Rolnikowi i Janklow i Aronowi Grynszpanowi z Drzewicy — trzema autobusami na lin jach :
1)

Polska — K oziegłow y — Siew ierz — Zaw iercie

Drzewica— Opoczno (19 km.)

2) Drzewica— R

dom (54 km.), 3; Drzewica — Nowe Miasto — Rawa —
Taryfa

od 1 osoby i 1 km.

Brzeziny — Łódź (105 km.).

cen:

.

.

.

.

gr. 10

za przewóz bagażu od 1 kg. i 1 km. .
.
,
*0 3
Bagaż do 15 kg. wagi przewozi się bezpłatnie.
Rozkład
odjazd z Koziegłów

jazdy:
o g.

Taryfa

cen:

od 1 ósoby i 1 km.
.
.
.
. gr. 10
za przewóz bagażu od 1 kg. i 1 km. .
.
,
0*3
Bagaż do 15 kg. wagi przewozi się bezpłatnie.
Rozkład

5 00 do Kamienicy Pol.,

jazdy:

odjazd z I) Drzewicy o godz. 18*00, 23*00 do Opoczna

?

z Kamienicy Polsk. o g.

5*40 , Częstochowy,

„

z Częstochowy

8*40 , Kamienicy Pol.,

*

Opoczna

,

22*00, 4*30

, Drzęwicy

„

z Kamienicy Polsk. o g.

9 50 , Koziegłów,

3

2) Drzewicy

„

5*30, 6 30

„ Radomia

o g.

„

z Koziegłów

o g. 11*20 , Siewierza,

,

Radomia

,

„

z Siewierza

o g. 12*00 , Zawiercia,

,

3) Drzewicy

,

„

z Zawiercia

o g. 15*00 , Siew ierza,

3

I. N. Miasta

,

z Siewierza

o g. 16*40 , Koziegłow.

3

Rawy

3
3

Janowi Suszyńskiem u z Zagożdżona, pow. Kozie
nice — jednym autobusem na 'lin ji: Zagożdżon— Radom

3

(30 km.).

3

Taryfa
od 1 osooy i 1 km.

.

cen:
.

.

.

za przewóz bagażu od 1 kg. i 1 km.

„ 0 1

.

Bagaż do 15 kg. wagi przewozi się bezpłatnie.
Rozkład

,

6*00

, Rawy

3

7*00

, Brzeziny

Brzeziny

,

8 00

, Jeżowa

Jeżowa

„

9*00

„ Łodzi

3

Łodzi
II. Jeżowa

*

z Zagożdżona o godz. 6*50 do Radomia

o godz. 7*40

9*35 , Zagożdżona

,21*00

,

N, Miajta o g 23*00 do Drzewicy o g. 21*00.

,

„

10*25

dzin— Siew ierz— K oziegłow y— Kamienica Polska — Często
Taryfa

cen:

„

13 10

15* 10 , Zagożdżona

„

16 00

od 1 osoby i 1 km.

z Zagożdżona

„

16*30 „ Radomia

„

17*20

za przewóz bagażu od 1 kg. i 1 km.

z Radomia

,

20*00 , Zagożdżona

„

20*50

Okręgowemu Zw iązkow i Legjonistów Polskich
z Kielc, ul. Nowo-Warszawska 2 — dwoma autobusami
na linji: Kielce st. kol. — Pińczów — Busko zdrój — Stop
*
cen:
.

.

za przewóz bagażu od 1 kg. i 1 km. .

.

0*2

Bagaż do 15 kg. wagi przewozi się bezpłatnie.
Rozkład

jazdy:

odjazd z Kielc st. kol. o godz. 16*00 do Pińczowa,
,

z Pińczowa

„

17*45

„ Buska zdroju,

,

z Buska zdroju

,

18* 30

, Stopnicy,

.

.

.

.

.

.

gr. 12
,

0*3

Bagaż do 15 kg. wagi przewozi się bezpłatnie.
Rozkład
odjazd z Sosnowca

o g.

jazdy:

7*45, 14*45 do Będzina,

,

z Będzina

o g.

8*0u, 15*00

,

z Siewierza

o g.

8.30, 15*30 , Koziegłów,
9*00, 16.00

, Siewierza,

,

z Koziegłów o g.

3

z Kamienicy P. o

3

z Częstochowy o g. 11*00, 18*00 do Kamienicy P.,

,

z Kamienicy P. o

g. 11*30, 18*30 do Koziegłów,

,

z Koziegłów

o

g. 12*00, 19 O0 ,

Siewierza,

,

z Siewierza

o

g. 1^*30, 19*30 ,

Będzina,

,

z Będzina

gr. 12
„

Sosnow iec—Bę

chowa 67 (km.).

18*20 „ Radomia

.

, N. Miasia

Nr 112 — jednym autobusem na lin ji:

„

.

„ Rawy

22*00

,

od 1 osoby i 1 km.

Brzezin

Brzezin

z Radomia

Taryfa

,

Rawy

z Zagożdżona

nica— Staszów ^97 km.).

3 Jeżowa

19*00
20*00

Karolowi Wiernemu w Grodzfcu, ulica Będzińska
przyjazd

„

, N. Miasta

„

jazdy:

odjazd
z Radomia

5*00

3

6

gr.

15*00, 16*00 , Drzewicy

,

Kamienicy P.,

g. 9*30, 16*30 do Częstochowy

o godz. 10 i 17*00,

o g. 13*00, 20*00 do

o godz. 13*45 i 20*45.

Sosnowca

Nr 9.

K ielecki Dziennik W ojew ódzki.

Feliksowi Kaczorowi ze Skarżyska Ka.niennej kol.
robotn. fabryka amunicji — jednym autobusem na linji:
Skarżysko-Kamienna (kol.

robotn.)

Wirwentemu Kuli z Olszownicy, gm. Baćkowice —
jednym autobusem na lin jach :

Szydłow iec—

1) K ielce— Ł agów —Opatów— Ostrowiec (76 k m ),

Orońsk — Radom — Jedlińsk — Białobrzegi —Grójec— Tar
czyn— Warszawa (ul

10Y

2) Opaiów— Sandomierz (31 km.).

Grójecka i Raszyńska) (km. 141).
Taryfa

od 1 osoby i 1 km.

cen:

.

za przewóz bagażu od

od 1 osoby i 1 km.

.

1

Taryfa

.

gr. 10

kg. i 1 km. .

.

„

cen:

.

.

.

gr. 10

za przewóz bagażu od 1 kg. i 1 km. .

03

.

gr.

0 ’3

Bagaż do 15 kg. wagi przewozi się bezpłatnie.

Bagaż do 15 kg. wagi przewozi się bezpłatnie"
Rozkład
odjazd ze Skarżyska

Rozkład

jazdy:

o godz.

6 00 do Szydłowca,

„

z Szydłowca

„

6"25

„ Orońska,

„

z Orońska

„

6-46

„ Radomia,

„

z Radomia

„

2 20

„ Jedlińska,

„

z Jedlińska

„

7 ’43

, Białobrzegów,

„

z BiałoDrzegcw

„

8 15

„ Grójca,

„

z Grójca

„

9 05

„ Tarczyna,

„

z Tarczyna

„

9"30do Warszawy

„

z Warszawy

„

16-39 do Tarczyna,

„

z Tarczyna

„

17-34

„*

z Grójca

„

18 04

„ Białobrzegów,

„

z Białobrzegów

„

18 54

„ Jedlińska,

„

z Jedlińska

„

19 20

„ Radomia,

„

z Radomia

„

19-55

„ Orońska,

„

z Orońska

„

2 0 -i5

„ Szydłowca,

„

z Szydłow ca

„

20.40

„ Skarżyska.

2)

10"25,

„ Grójca,

„

16-00

z Łagowa

„

17-00

Opatowa,

z Opatowa

„

18-40

Ostrowca

z Ostrowca

„

21-40

Opatowa

w poniedziałki, czwartki całego ro k u :
o godz.

z Sandomierza

7 00 do Sandomierza,

„

16-00

„ Opatowa.

nu lin ji: Bla

chow nia— Częstochowa (15 k m .\
Taryfacen:
od 1 osoby i 1 km.

•

.

.

.

.

gr. 12

dzieci od lat 3-ch do 10-u i l km.

.

„

6

za przewóz bagażu od 1 kg. i 1 km.

.

. „ 0 3

Rozkład

jazdy:

odjazd z Blachowni o g. 7-30, 12, 17 do Częstochowy,

2) Zwoleń— Radom (31 km.) 2-ma autobusami.

„

z C zęstochow y o g. 10, 15, 2 r 3 0 do Blachowni.

cen:

.

.

.

kg. i 1 km. .

.

gr.

10

„

0"3

Bagaż do 15 kg. wagi przewozi się bezpłatnie.
Rozkład

z Kielc

» Kielc,
Łagowa,

Bagaż do 15 kg. wagi przewozi się bezpłatnie.

czy n — Warszawa (136 km.),

1

8-30

Romanowi Jungow i ze wsi Ostrowy, gm. Dźbów,

1) Zwoleń— Radom—Jedlińsk— Białobrzegi —G rójec--T ar

za przewóz bagażu od

7-00 do Łagowa,

„

pow. Częstochowa — jednym autobusem

kiego — jednym autobusem na lin ja ch :

Taryfa

z Opatowa o godz.
z Łagowa

odjazd z Opatowa
„

Lejzorowi Fuksow i ze Zwolenia, pow. kozienic-

od 1 osoby i 1 km.

jazdy:

1) we wtorki, środy, piątki, soboty i niedziele całego roku:

Podaje się do wiadomości, że na zasadzie rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia

jazdy:

1) odjazd ze Zwolenia o godz,

Gminne kasy pożyczkow o-oszczędnościow e.

6 '0 0 'd o hadomia,

1924 roku o organizacji i ustalaniu statutów gminnych

„

z Radomia

„

715

„ Jedlińska,

kas wiejskich pożyczkow o-oszczęd nościow ych (Dz. Ust.

„

z Jedlińska

„

7*36

„ Białobrzegów,

R. P. Nr 118, poz. 1069 z

„

z Białobrzegów

„

8 1 5 ,

Grójca,

Ministra Spraw W ewnętrznych z dnia 13 marca 1925 r.

„ Tarczyna,

wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu o statucie

„

z Grójca

„

9 00

„

z Tarczyna

„

9 20 do Warszawy 1 0 1 5

„

z Warszawy

pożyczkow o-oszczędnościo

18-00 do Tarczyna,

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

„ Grójca,

zorganizowane gminne kasy pożyczkowo-oszczędnościowe

„

19-20

„ Białobrzegów,

z prawem zaciągania zobowiązań do 20-krotnej wysokości

2010

„ Jedlińska,

kapitałów zakładowego i zasobowego k a s y :

20-46

„ Radomia,

z Grójca

„

z Białobrzegów

„

z Jedlińska

„

„

z Radomia

„

„

o godz.
„

kas

18-56

„

z Radomia

gminnych

„

z Tarczyna

„

normalnym

„

„

2) odjazd ze Zwolenia

1924 r.) i rozporządzenia

21-20 do Zwolenia 22-10,
7-30,

9-00 do Radomia,

14-00/ 17-00

„ Zwolenia.

1) w Koniuszy, pow. miechowskiego, z kapitałem
zakładowym 2000 z ł .;
2) w Rembowie, pow. opatowskiego, z kapitałem
zakładowym 4793 zł.

(2 — 1)
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ZAGUBIENIE D O KU M E N TÓ W .

Nr 9.

konia: serja B Nr 143324 w ystaw iony na Jakóbu

Pod

siadło i serja B Nr 143178 wystawiony na Józefa Lipca.

J ó zef Rutkowski, zam

Koliszowach,

gm. Ruda

Maleniecka, pow. koneckiego, ogłasza o okradzeniu mu
książki wojskowej Nr 2, wydanej przez P. K. U. w Koń
sltich za L. ks. ew. 447.
(3 — 3)

Terentij Nakonieczny, zam. w Częstochowie, ulica
Kordeckiego .L. 33, zgubił karlę azylu Nr 87, wydar.ą
przez Starostwo będzińskie w roku 19<i4.

Sw rys w si Ropowice, gm. W ęgleszyn,

(3— 3)

jęd rzejow sK iego , u n ie w a ż n ia zagubioną tabelę likwidacyjną
wsi R o p o w ice.

pow.

(3 — 3)

Unieważnia się skradzioną legitym ację nauczycielską,
wyda..ą przez Kuratorjum okręgu szkolnego warszawskiego
z dnia 14 grudnia 1926 r. Nr 19755 na imię Marji Pie-

czarowny z Radomia.
Unieważnia się skradzione

zaświadczenie rejestra

cyjne, wydane przez Magistrat miasta Częstochowy na
imię Jana Henryka Glińskiego poborowego 1908 roczn.
Unieważnia się skraazioną

legitym ację

urzędową

Nr 17714, wydaną przez Kuratorjum oaręgu szkolnego
warszawskiego na imię A n n y Kańczugowej.

Bednarczyk Teofil, posternnkowy policji państwo
wej w Będzinie, zgubi! legitym ację Nr 1503 z ważnością

Zaginął dowód osobisty Nr 76111 serja O, wydany

do 31 grudnia 1929 r., wydaną przez Komendę Woje

przez Starostwo miechowskie na imię Stanisława Kwiet

wódzką w Kielcach, którą unieważnia się.

nia, zam. w e wsi Lgota Wielka, gm. Rzeżuśnia, pow.

Lejbuś Machel Drelich (rocznik 1893) zamieszkały

miechowskiego

(3 —1)

w W itówce, gm. Rzeżuśnia, pow. miechowskiego, zgubił

Stępień A n d izej z Kamionki, pow. m iechowskiego,

książeczkę wojskową, wydaną pizez P. K. U. Miechów,

zgubił dowód osoDisty wydany przez Starostwo w Mie

którą unieważnia się.

chowie i książeczkę wojskową wydaną przez Powiatową

(3 — 1)

Zgubiono legitym ację urzędniczą na imię Heleny

Żaksów ny , nauczycielki publicznej szkoły powszechnej
Stanisław boksa (rocznik 1888) zam ieszkały w Joaniowie, gm iny Wielka-Wola, pow. opoczyńskiego, zgubił
książeczkę wojskową, wydaną w 1923 r. przez Powia
{3— 1)

Kazimierz Sojda, zamieszkały we wsi Strzegom,

(3 — 1)

Franciszek Zbierański z Damjan, gm. Moskarzew,
pow. włoszczowskiego, zguhił dowód osobisty

Nr 8 w Sosnowcu, którą unieważnia się.

tową Komendę Uzupełnień w Końskich.

Komendę Uzupełnień w Miechowie.

wydany

przez Starostwo we W łoszczowie w dniu 19 marca 192-3 r.
za Nr 226317 i książeczkę wojskową roczn.

i8 9 4 w y

daną przez P. K. U, Częstochowa, które unieważnia się.
(3 -1 )

Wojciech Pitek zam, w Solcu Starym, gm. Szydłów,
pow. stopnickiego, zgubił zaświadczenie Nr 1583 wydane

gm. Osiek, pow. sandomierskiego, zgubił książeczkę woj

dnia 2-go czerwca

skow ą, wydaną przez P. K. U. Osti owiec, którą unie

w Chmielniku.

ważnia się.

Wojciech M zyk zam. w Kadzicach, gm. Klimontów,
pow. miechowskiego (rocznik 1905) zguhił książeczkę woj

(3— 1)

J ó ze f Wijas (rocznik 1895) z Kielc, zgubił ksią
żeczkę w ojskow ą, wydaną
którą unieważnia się.

Przez P. K. U. w Kielcach,
(3 — 1)

1927 roku przez komisję poborową

skową, wydaną przez P. K. U. Miechów, którą unie
ważnia się,

(3 — 1)

Dwojak Stanisław z Nietuliska Małego, gm. Ku
nów, pow. opatowskiego, zgubił dwa dowody tożsamości

Adres Redakcji i A d m in istra cji: Urząd W ojew ód zk i w Kielcach, Z am ek. T elefo n N r 176.
Przedpłata za 1929 t o k — 24 złote. — Numer pojedynczy 1 sloty. — Cena ogłoszeń: o zarejestrowaniu itowarzyazenia lub
związku 5 złotych, za sieraz szpaltowy 50 groszy, za wyraz 10 groszy, najmniejsze ogłoszenie jednoki^tne 3 zł., trzykrotne 4 zł.
W szelkie opłaty za p ren u m e ra tę , ogłoszenia i t. p. należy w płacać do w łaściw ych Kas S karb o w y ch n a
terenie w ojew . kieleckiego z zaliczeniem n a b u d że t dochodow y Min- S p raw T n s i i . d ział II § 7
i oryginalne kw ity kasow e n a J s j łac do A d m in istracji „Kieleckiego D zien n ik a W ojew ódzkiego".

O dbito w d ru k a rn i ,J e d n o s c “ w K ieicach — 486.

