DZIENNIK WOJEWÓDZKI
Nr

2 8 m arca

1 1 .

1929 roku.
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ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE WOJEWODY KIELECKIEGO
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OGŁOSZENIA:
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URZĘDOWY.

§ 2.
Zabrania się aptekom, składom aptecznym i innym
sklepom sprzedaży bez recept lekarskich materjałow wy

37.

buchowych, jak : cali chloęicum, soli Bertholeta, oraz w y

ROZPORZĄDZENIE

robów przygotowanych z tych materjałow.

porządkowe W ojewody K ieleckiego
z dnia 25 marca 1929 roku

Przekroczenie

rozporządzenia

podlega

w drodze administracyjnej karze grzyw ny do zł. 5U0 lub

o zakazie strzelaniny w czasie świąt Wielkiej Nocy.
/

§ 3.
niniejszego

| karze aresztu do 14 dni, albo obu tym

Na podstawie art. 108 p. 2 rozporządzania Prezy

kerom łącznie,

o ile dane wykroczenie nie pociągnie za sobą ostrzej

denta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o or

szych skutków , przewidzianych przez inne ustawy, Odpoganizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej I wiedzialność za naruszenie przepisu § 1 przez niepełnotDz. Ust. R. P. Nr 11, poz. 8t>) — zarządzam co następuje : 1 letnich lub niew łasnowolnych ciąży również na rodzicach,
| oraz osobach sprawujących opiekę.

§ 1.
Z a b ra m a się s trz e la n in y ś w ią te c z n e j z a ró w n o z broni
p a ln e j j a k i

z ipom ocą s tra s z a k ó w ,

p e ta rd

p rz y rz ą d z o n y c h z cali ch lo ric u m lu b in n y c h
W y b u ch o w y ch .

o ra z ż a b e k ,
m a te rja ło w

i

§

4'

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem

[ ogłoszenia i obow iązuje do dnia 15 kwietnia 1929 r.
W ojew oda: w z. D r. W. K a łu sk i.

Nr 11.

Kielecki Dziennik W ojew ódzki. Poz. 38, 39 i 40.
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Okręg. Urzędu Górniczego Częstochowskiego

39.
OGŁOSZENIE
Okręg. Urzędu Górniczego Sosno wieckiego

z dnia 13 marca 1929 roku

z dnia 12 marca la 2 9 roku

o zatwierdzeniu nadań górniczych.

o zatwierdzeniu nadania górniczego.

38.
OGŁOSZENIE

Okręgowy

Okręgowy Urząd Górniczy Częstochowski stosownie

Urząd

Górniczy

Sosnowiecki

zgodnie

z § 30 Instrukcji o zastosowaniu art. 454 540 Ustawy

do § 30 Instrukcji o zastosowaniu art. 454-540 Ustawy

Górniczej (wyd.

Górniczej (Zb. Pr. ces. ros. t. VII, wyd. 1912 r.) niniej

1912 r.) ogłasza niniejszem, że dnia

28 lutego 1929 r. zostało

szym podaje do publicznej w iadom ości:

zatwierdzone przez Ministra

Przemysłu i Handlu na rzecz Haliny z Modzelewskich

a) że na rzecz i iinię Towarzystwa Akcyjnego Za

Zawadzkiej nauanie górnicze na galman pod nazwą „Irena

kładów M etalowych B. Hantke w Warszawie zostały za

Nr 258 P.“.

twierdzone w dniu 21 stycznia r. b. nadania górnicze p. n . ;

Nadanie to położone jest na gruntach włościan wsi

1) „Zajączki II“, oznaczone Nr 253 P., o powierzchni

Brudzowiee, w gminie Mierzęcice, w powiecie Zawierciań

1,133.472 m2, do w ydobywania rudy żelaznej na grun"

skim, w województwie kieleckiem.

tach włościan wsi Z ajączki;
2) „Kuźniczka“, oznaczone Nr 254 P., o powierzchni
1,100. 265 m2, do w ydobywania rudy żelaznej na grun

nocy — z gruntami w łościan wsi Zajączki, na wschodzie —

40.
OGŁOSZENIE
Okręgowego Urzędu Ziem skiego w Kielcach

z gruntami włościan wsi Zbrojewskie, na południu i na

ż dnia 7 marca 1929 r.

tach włościan wsi Kuźniczka.
Nadanie górnicze „Zajączki 11“ graniczy:

na pół

zachodzie — z gruntami w łościan wsi ZajączKi.

o scalaniu gruntów.

Nadanie górnicze „Kuźniczka" graniczy: na północy
i wschodzie — z gruntami

Okręgowy Urząd Ziemski w Kielcach na podstawie

włościan wsi Kuźniczka, na

art. 18 Ust. z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów

południu — z gruntami major. folw . Kuźniczka i na za
chodzie

(Dz. Ust. Nr 92/27

z gruntami major. folw . Lutrowśkie.

Nadania te są położone w gminie Kuźniczka, w po

a) 7-go

w iecie częstochowskim , w woj. kieleck iein ;

wsi S m a g ó w ,

1 m ującybh: 220.64 ha gruntów tabelowych wsi Sm agów,

w gminie tejże

141.23 ha gruntów zaserwitutow ych tejże wsi, 125 43 ha
gruntów hipotecznych

kleleckiem.

Nadanie górnicze „Skorki 1“ graniczy : na północy —
górniczeini „Dzbów" i „Antonina Nr 1", na po

łudniu — z nadaniem górniczem „W alenty" i na zacho- I

z pśrćelacji majątku Chlewiska,

zwanych kolonją Smagów.

z padaniem górniczem „Aleksander", na wschodzie — z na
daniami

z dnia 31 lipca 1923 r. o scal. grun

gminy Chlewiska, pow. koneckiego, na 487.30 ha, obej-

wierzchni 590.179 m2, i „Skórki 1I“, oznaczone Nr 256 P.,

w woj

zasadzie p. c art.

ustalić obszar scaleniow y gruntów

górnicze p. n .: „Skórki I*, oznaczone Nr 255 P., o po

nazwy, w pow. częstochowskim

roku, na

tów (Dz, Ust. Nr 92/27, poz. 833) postanow m n o :

czej zostały zatwierdzone w dniu 7 lutego r. b. nadania

wsi Dzbów;

lipca 1928

oraz art. 17 Ust

kładów Hutniczych „Huta Bankowa" w Dąbrowie Górni

nej na gruntach włościan

podaje do publicznej

10 Ust. z dnia 11 sierpnia 1923 r. o org. Urz. Ziemsk.,

b) że na rzecz i imię Towarzystwa Akcyjnego Za

o powierzchni 857.674 ufa, do wydobywania rudy żelaz

r., poz. 833)

wiadomości, że orzeczeniem tegoż Urzędu z dnia:

niem

Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy

orzecze

Min. Reform Rolnych z dnia 29 grudnia

1928 r . ;

b) 18-go stycznia 1929 roku, na zasadzie p. c. art.
10 Ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 roku o <>rg. Urzędów

dzie — z nadaniem górniczem „Marja".
Nadanie górnicze „Skórki 11“ graniczy: na północy

Ziemskich, oraz art. 17 Ust. z dnia 31 lipca 1923 roku

z nadaniami

o scal. gruntów (Dz. Ust. Nr 92/27 poz 833) postanow iono:

górniczeini

„Sitowizna"

i „Barbara",

nr

wschodzie — z gruntami włościann wsi Dzbów, na po
łudniu — z nadaniem górniczem

„Antonina

Nr 1" i na

zachodzie — z nadaniem górniczem „Dzbów".

ustalić obszar scalenia gruntów wsi S ied lec , gminy
Potok Złoty, powiatu częstochowskiego, na 532.5 ha,
obejmujących grunty tabelowe wymienionej wsi 501.5 ha,

Naczelnik

oraz celem usunięcia półenklaw grunty folwarku Siedlec

Okręgowego Urzędu Górniczego w Częstochowie

około 31 ha.
Orzeczenie to uprawomocniło się w dnia 6 m iro'

Ł . G łu szcza k, inż. górn.

1929 roku;

Kielecki D ziennik W ojew ódzki. Poz. 40 i 41.

Nr 11.

c)

30-go stycznia 1929 rofcu, na zasadzie p. c art.

3.
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Zmianę § 38 przez dodanie

no punkcie 3-im

10 Ust. z dnia 11 sierpnia 1923 r. o org. Urz Ziemsk.,

tegoż §-fu słów „O wysokości tego zasiłku

oraz art. 17 Ust. z dnia 31 lipca

rząd Kasy“;

1923 r. o scal. grun

4.

tów (Dz, Ust. Nr 92/27, poz. 833) postanow iono:
ustalić obszar scalenia gruntów wsi Kam yk, gminy

Zmianę § 59 prze-'

orzeka Za

-dane mu nowego nastę

pującego brzm ienia:

Kamyk, pow. częstochow skiego, na 705.96 ha, obejmu

„Kasa udziela również świadczeń wtedy, gdy w y

jących grunty wsi Kainyk tabelowe i otrzymane za słu

padek choroby podlega przepisom prawa o obowiązko-

żebności 410.6884 ha, hipoteczne kolonji Borowianka z ko-

wem ubezpieczeniu od wypadków. W takim razie sto

lonją „Drobni właściciele" 154.6053 ha, hipoteczne kol.

sunek

W ładysławów — 80.6213 ha i z dóbr Kamyk około 60 ha.
Orzeczenie to uprawomocniło się w dniu 7 marca
1929 roku;

Kasy

na podstawie p. c

do

zakładu

wypadków normuje art, 7 ustawy

ubezpieczenia

od

z dnia 30 stycznia

1924 r. (Dz. U. Rz. P. Nr 16, poz. 148);
5.

d'. 30-go listopada 1928 roku,

Chorych

Zmianę §§ 61 i 62 przewidującą obliczenie skła

dek tygodniowo i m iesięcznie;

art. 10 U staw y z dnia 11-go sierpnia 1923 roku o org.

6.

Zmianę § 70 przez skreślenie ustępu drugiego;

Urz. Ziemsk. (Dz. Ust. Nr 9 0 /2 3 , poz. 706) i art. 17 Ust.

7.

Zmianę § 71 przez nadanie mu nowego nastę

z dnia 31 lipca 1923 r. o scal. gruntów (Dz. Ust. Nr 92/27,

pującego brzmienia :
„Wymierzone przez Kasę Chorych składki

poz. 833) postanow iono:
zw iększyć obszar scalenia wsi Dębiany przez włą

uiścić najpóźniej

w

ciągu

dni

należy

14 od dnia doręczenia

czenie do niego 40 ha gruntów hipotecznych inaj. Dębiany.

listy płatniczej względnie zawiadomenia przez Kasę Cho

Orzeczenie to uprawomocniło się w dniu 7 marca
1929 roku.

rych o dokonanym wymiarze składek. Jeżeli skł. dki w y

Naczelnik Biura O. K. Z .: Ap. Łukaszewicz.

mierza się za okres krótszy n;ż miesiąc, termin płatności
wynosi ans 7 “ ;
8.

Zmianę § 76 przez dodanie po słowach — od

zaległych składek ubezpieczeniowych — słów „o ile za

41 .
ORZECZENIE
Okręgowego Urzędu Ubezpieczeń we Lwowie

ległość w ynosi więcej niż zł. 12.50" ;
9.

Zmianę § 99 przez skreślenie w ostatnim ustę

pie słów „Władz adm iaistracyjno-politycznych", a wpi
sanie „Sądów Grodzkich*.

z dnia 22 marca 1928 roku

Zmiany powyższe obowiązują Powiatową Kasę Cho

w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Powiatowej
Kasy Chorych w Miechowie.

rych w Miechowie od dnia 1 kwietnia 1929 r.
Dyrektor: D r Szkodziński.

Okręgowy Urząd Ubezpieczeń we Lwowie na pod
stawie art. 100 ustaw y z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby (Dz. U.
Rz. P, Nr 44, poz. 272) zatwierdza niniejszem zarządzone

D Z IA Ł NI EU R Z Ę D O W Y .

przez Komisarza następujące zmiany statutu Powiatowej

S T A T U T

Kasy Chorych w M iechowie:
1.

Zmianę § 4 przez dodanie mu drugiego u stęp u :

a) językiem

urzędowym

w Powiatowej Kasie Chorych

KOMU NA L N E J K A S Y O S Z C Z Ę D N O Ś C I
POWIATU WŁOSZCZOW SKIEbO.

jest języ k p o lsk i;
2.

i

Zmianę § 33 przez dodanie mu dodatkowego po

stanowienia § 33 a w brzmieniu następującem : 1) Jeżeli na
skutek zarządzenia W ładzy

Sanitarnej, spowodowanego

ORGANIZACJA KASY.

A. Naawa, siedziba, firma, terytorjalny zakres działania
oraz cel K&sy.

ujawnieniem choroby zakaźnej w najblższem otoczeniu człon

S 1-

ka Kasy Chorych, nakazane temuż odosobnienie (kontumację) wskutek czego ten nie może udać się do pracy zarob
kowej,

wówczas

Kasa Chorych

za

czas

Komunalna Kasa Oszczędności powiatu włoszczow-

odosobnienia

skiego we W łoszczuwie zorganizowana jest pod powyższą

(kontumacji) wypłaci zasiłek pieniężny w wysokości 6irV0

nazwą z siedzibą we W łoszczowie przez Związek Komu

płacy ustaw ow ej (jak patrz § 28). 2) Zasiłek ten wypła

nalny b°wiatu wloszczowskiego.

cony będzie tylko tym członkom Kasy Chorych, którzy

Nazwa powyższa stanowi równocześnie firmę Kasy,

wskutek odosobnienia (kontumacji) rzeczywiście utracili

a wymieniony

*arobek i są pozbawieni środków do utrzymania.

tej Kasy.

Związek

jest

związkiem

poręczającym

128

K ielecki Dziennik W ojew ódzki.

Terytorjalny zakres działania Kasy powyższej stanowi
obszar powiatu włoszczowskiego.
§

Ustępujący członkowie powinni pełnić swe obowiązki
aż do czasu ukonstytuowania się Rady w nowym składzie.
W razie utraty mandatu przez któregokolwiek członka

2.

Rady przed upływem kadencji dokonywa Sejmik Powia

Komunalna Kasa Oszczędności powiatu włoszczow
skiego we W łoszczowie posiada odrębną osobowość prawną
i w granicach statutu niniejszego korzysta

z uprawnień,

przyznanych Komunalnym Kasoni Oszczędności Rozporzą
dzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 kwietnia
1927 r. o Komunalnych Kasach

Nr 11.

Oszczędności (Dz. Ust.

towy wyboru uzupełniającego. Mandaty członków pocho
dzących z wyborów uzupełniających trwają jedynie do
końca kadencji Rady.

§ 7:
Zarząd Kasy stanowi Naczelnik Zarządu wybierany
na trzy lata przez Radę Kasy. Równocześnie z wyborem

R. P. Nr 38, poz. 339).
Kasie tej służy prawo otwierania zbiornic, oraz prawo
otwierania oddziałów na podstawie uchwały Sejmiku Po

Naczelnika Zarządu — Rada Kasy wyznacza jego zastępcę.
Naczelnikiem może być wybrany płatny Dyiektor Kasy.

wiatowego Włoszczowskiego i za zgodą Władzy Nadzorczej.

§

8.

Równocześnie nie mcżna być członkiem Rady i Za

§ 3.
Zadaniem Komunalnej Kasy Oszczędności powiatu

Yi łoszczowskiego we W łoszczowie jest ułatwiać gromadzenie
oszczędności i ich oprocentowanie, oraz uprzystępniać lud
ności tani kredyt,

rządu Kasy
W miejsce członka Rady Kasy, który przyjął wybór
do Zarządu Kasy, wybiera Sejmik Powiatowy inną odpo
wiednią osobę (§ o statutu niniejszego) na członka Rady,
a w miejsce członka Zarządu Kasy, który przyjął mandat

§ 4. .

członka Rady Kasy, wybiera Rada Kasy innego członka

Powiatowy Związek Komunalny W łoszczowski, jako
Związek poręczający Kasę, ponosi wobec osób trzecich

do Zarządu.
Członkowie Rady i Zarządu Kasy nie mogą wcho

odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania Kasy. Powia

dzić w stosunek osobistego dłużnika do Kasy bez specjal

towy

nej uchwały Rady Kasy.

Związek Komunalny Włoszczowski

przyznał tejże

Kasie na kapitał zakładowy sumę 24.000 zł. tytułem do
tacji bezzwrotnej.

B.
Skład, sposób wyboru i odwołania, tudzież
kompetencje organów Kasy i jej Komisji Rewizyjnej.

§ 9.
Rada Kasy wyraża wolę swoją w formie uchwał.
Uchwałom Rady Kasy zastrzega się przedewszystkiem :
a) ustanawianie regulaminów czynności własnych, jej
komisji oraz czynności Zarządu Kasy;

§ 5.

b) wybór i odwołanie Zarządu Kasy;

Organami Kasy są:

c) nabywanie realności, celem lokaty funduszu emery

1) Rada Kasy, jako organ posiadający prawo stano
wienia w sprawach Kasy,

talnego funkcjonarjuszów (pracowników) Kasy, oraz
nabywanie i budowę realności dla własnego użytku

2) Zarząd Kasy, jako organ wykonawczy.

z kapitału zasobow ego;
d) zbywanie i obciążanie majątku Kasy, przyjmowanie

§ 6.

Rada Kasy jest ciałem kolegjalnem, składającem się

na Jej rzecz darowizn i zapisów ora z obejmowanie

Członkami Rady Kasy mogą być tylko osoby, posia

zarządów fundacyj;
e) odstąpienie od sporów prawnych, tudzież zatwier

dające prawo wybieralności do Rad gmin wiejskich lub

dzanie ugód w tych sporach prawnych, ustanawia

miejskich na obszarze Państwa. Członków Rady Kasy w y

nie zastępców prawnych Kasy;

z 6-ciu członków.

biera na lat 3 Sejmik Powiatowy W łoszczowski, najmniej
3 członkow musi być wybranych z grona Sejmiku Powia
towego, reszta może pochodzić z poza tego grona.
Z pośród swych członków wybiera Rada Kasy zwykłą
większością głosów przewodniczącego i jego zastępcę.
Ustępujący członkowie Rady mogą być ponownie
wybrani,
Zmiana składu lub kadencji Sejmiku Powiatowego,
powoduje

równocześnie

utratę mandatów

u wszystkich

f) postanawianie

o wnioskach, jakie

imieniem Kasy

mają być przedkładane Związkowi poręcza,ącemu
w sprawach Kasy,

a w szczególność* w sprawi*

otwierania na terytorjum tegoż Związku oddziałów
i zbiornic, jak również organizowania zakładów za
stawniczych (lombardów);
g) ustanawianie zasad co do

sposobu zawiadywania

i użytkowania majątku Kasy oraz co do administra
cji wszelkich jej urządzeń, a w szczególności jej od

członków Rady, oraz sprawadza konieczność wyboru no

działów, zbiornic

wych członków w miejsce ustępujących.

bardów) ;

i zakładów zastawniczych (lom

Nr 11.

K ielecki Dziennik W ojew ódzki.

h) ustalanie preliminarzy Kasy oraz przyzwalanie na

s) wydawanie

Kasy, rocznych zamknięć rachunkowych, tudzież bi

do Władz w skra

wach Kasy;
t) wystąpienie do Sejmiku Powiatowego z wnioskiem
o ewentualną likwidację Kasy ;

lansów Kasy oraz przedkładanie ich Związkowi po
u)

ręczającemu (§ 29 Statutu niniejszego);

opinji i występowanie na wniosek Za

rządu z wszelkiemi wnioskami

wydatki przeliminarzem nieprzewidziane;
i) przyjmowanie do wiadomości sprawozdań Zarządu
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ustalanie projektów zmian statutow ych;

j) postanowienia o użyciu funduszu zasobowego w gra

w) określanie w granicach statutu niniejszego przypad

nicach ustawowych i stawianie wniosków o roz

ków i warunków, kiedy Zarząd Kasy upoważniony

dziale zysków, powstałych z oDrotów K u sy;

jest wykonać

k) postanawianie w granicach ustalonych Statutem ni

za Radę Kasy prawo

§ 10.

niejszym o wnioskach Zarządu w sprawie zaciągania
Posiedzenia

pożyczek ;
1)

u nalanie na wniosek Zarządu dopuszczalnej najwyż
szej wysokości wkładów, tudzież terminów wypow.adania tychże oraz wysokości i początku obowiązy
wania każdoczesnej

stooy procentowej tak w sto

sunku do dłużników Kasy,

jak i jej wierzycieli

z prawem upoważnienia Zarządu do czynienia w po
szczególnych przypadkach odchyleń od ustalonych

Rady

Kasy zwołuje

Przewodniczący,

a w razie przeszkody jego Zastępca w miarę potrzeby,
conajmniej jednak 6 razy na rok.
Rada Kasy musi być nadto zwołana na żądanie or
ganów Związku poręczającego, Władzy Nadzorczej,

Za

rządu Kasy lub też na pisemny wniosek conajmniej 3-ch
członków Rady z podaniem spraw, które mają być po
mieszczone na porządku dziennym.
Zwołanie Rady Kasy poza przypadkami nagłymi na

w powyższym względzie zasad;
ł) ustanawianie regulaminów

stanowienia

w sprawach Kasy.

wewnętrznych oraz in

strukcji dla Zarządu i pracowników (funkcjonarju
szów) Kasy, obowiązujących również klijentelę Kasy
co do sposobu załatwiania spraw;

stąpić powinno conajmniej na 7 dni przed terminem po
siedzenia zapomocą pisemnego zaproszenia,

z podaniem

porządku obrad lub też w drodze ustnego z^.powiedzenia
posiedzenia na posiedzeniu poprzedniem.
Zaproszenie pisemne doręczone być powinno za po

m) udzielanie upoważnień do podpisywania firmy Kasy
oraz dokumentów, mocą których Kasa zaciąga zobo
wiązania wobec osób trzecich, udzielanie pełnomo
cnictw, upoważniających do zaciągania takich zobo

twierdzeniem odbioru, zapowiedzenie ustne potwierdzone
być powinno protokularnie.
Przewodniczący Rady otwiera i zamyka posiedzenie
Rady oraz kieruje jej obradami.

wiązań i do działania imieniem Kasy, jakoteż udzie
§

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 firmy oraz wspomnianego ro-

11 .

Członkowie Rady Kasy obowiązani są uczęszczać
regularnie na posiedzenia Rady Kasy.
Członek, który bez usprawiedliwienia opuścił 3 ko
lejne lub 5 choćby niekolejnych posiedzeń Rady Kasy
może być pozbawiony mandatu z mocy uchwały Sejmiku

dzaiu dokum entów;
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;
o) ustanawianie wynagrodzenia stale w Kasie zatrudnio

Powiatowego W łoszczowskiego na wniosek

Rady Kasy.

Od tej uchwały nie służy zainteresowanemu prawo od
wołania.
Poza przypadkami,

przewidzianemi w § 8 ust. 2

statutu niniejszego i w ustępie

powyższym

członkowie

Rady Kasy ulegają z samego prawa zawieszeniu w czyn

nych członków Zarządu Kasy, oraz ewentualne przy

nościach, oraz tracą mandat w tych samych przypadkach

znawanie remuneracji dla członków Zarządu i pra

i z temi samemi skutkami, co członkowie Sejmiku Po

cowników (furkcjonariuszów) Kasy za prace ponad-

wiatowego.
Członkowie Rady Kasy sprawują swe czynności bez

obow iązkow e;
p) postanawianie

przepisów

służbowych

(pragmatyki

płatnie, mogą j sdnak ■otrzymać

zwrot kosztów podróży

służbowej) dla pracowników (funkcjonarjuszów) Kasy,

i wynagrodzenie za obecność na posiedzeniach podług

oraz ustalanie statutu emerytalnego dla tychże;

zasad ustalonych uchwałą Rad' Kasy.

r) postanawianie o przepisach dyscyplinarnych dla pra
cowników (funkcjonarjuszów) Kasy, określenie władz

§

12 .

Rada Kasy zdolną jest do powzięcia

uchwał oraz

dyscyplinarnych, tudzież wybór i określenie ich kom

do dokonywania wyborów, jeżeli na posiedzeniu obecna

petencji ;

jest więcej, niż połowa statutowej liczby członkow Rady*
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Wyjątek od powyższej zasady zachodzi w przypadku,

b)

względnie referowania spraw.

zbycia nieruchomości lub zaciągnięcia pożyczki,
wniosków o otwarcie na terytoijum

Pracownicy Kasy mogą być powoływani na posiedze
nia Rady Kasy, celem udzielenia potrzebnych wyjaśnień,

gdy idzie o powzięcie uchwał w sprawie:
a)

Związku porę

§ 15

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

biur i dyrektorów Kasy,

oraz przyznawanie remuneracji członkom Zarządu
f)

ustalania regulaminów i preliminarzy Kasy,

g)

określania wypadków i warunków,
stanowienia w sprawach Kasy,

przynajmniej czterech członków Rady przy obecnych conajmniej 5 członków Rady posiedzeniu. O ile na 2-ch ko
posiedzeniach nie stawi się wymagana

ilość członków Rady, Naczelnik Zarządu Kasy powinien
zawiadomić Związek poręczający, którego W ydział Powia
towy może spowodować zwołanie powtórnego posiedzenia
Do

ważności uchwał

zwołanego w ten sposób posiedzenia wystarcza obecność
więcej niż połowy statutowe) liczby członków Rady.

porządek dzitnny, zgłoszone wnioski i powzięte uchwały
w Josłownem brzmieniu z podaniem liczby głosów ,,za“
i ,,przeciw", oraz liczby wstrzymujących się od głosowa
nia, a przy wyborach liczbę głosów, oddanych na poszcze
gólnych kandydatów, wreszcie nazwiska członków Rady,
którzy nie usprawiedliwili swego nieprzybycia na posie
dzenie.
Protokuł, który sporządza się w toku posiedzenia,
powinien być najpóźniej na następnem posiedzeniu Rady
Kasy odczytany i przyjęty, oraz podpisany przez przewo
dniczącego, przez piszącego protokuł oraz przez jednego
członka Rady

§ 13.

■§• 17 .

Uchwały Rady Kasy zapadają większością głosów

Do zakresu działania Zarządu Kasv należy przede-

członków biorących udział w głosowaniu.
W razie równości głosów rozstrzyga przewodniczący,
w razie równości głosów przy wyborach,

na

ków Pady, Naczelnika Zarządu Kasy, pracowników Kasy,
przychodzi

uchwała do skutku, o ile za odnośnym wnioskiem głosowało

z tym samym porządkiem obrad.

Z każdego posiedzenia Rady Kasy spisuje się protokuł. Do protokułu wpisuje się nazwiska obecnych

posiedzeniu: Przewodniczącego, piszącego protokół, człon

h) uchwalania projektów zmian statutowych.
wypadków

W przypadkach, gdy chodzi o sprawy osobiste tych
ostatnich, lub gdy wymienieni zrzekną się przewodnictwa,

§ 16.

kiedy Zarząd

Kasy upoważniony jest wykonać za Radę Kasy prawo

lejno zwołanych

osoby postronne.

Komisja wybiera przewodniczącego ze swego grona.

i pracownikom (funkcjonariuszom) Kasy,

każdym z powyższych

komisję, czy to ze swego grona, czy zapraszając d|> nich

wodniczący Rady lub jego zastępca

d) wyboru Zarządu i Komisyj Kasy,

W

Rada Kasy może do poszczególnych spraw wybrać

Na posiedzeniach tych Komisyj przewodniczy prze

zanych do odnośnych stanowisk,
e) mianowania kierowników

Nr 11.

rozstrzyga los(

•

a) zarządzanie majątkiem i sprawami Kasy według za
sad statutu niniejszego i przepisów ustanowionych

wyciągnięty przez przewodniczącego.
Głosowanie jest jawiic. Na żądanie dwóch obecnych
musi być zarządzone głosowanie imienne lub tajne.

w szystkiem :

Przy

wyborach, oraz sprawach personalnych głosowanie jest tajne.

przez Radę Kasy,
b) kierownictwo administracją Kasy, oraz nadzór nad
administracją jej osobnych urządzeń, a w szczegól
ności jej oddziałów, zbiornic i zakładów zastawni

§ 14.

czych (lombardów),

Członek Rady Kasy powinien wstrzymać się od gło

c) sporządzanie preliminarza przychodów i rozchodów

sowania we wszystkich sprawach, w których jest osobiście

Kasy, przedstawianie Radzie Kasy rocznych zam

zainteresowany.

knięć rachunkowych, bilansów i sprawozdań Kasy,

Jeżeli Rada Kasy z powyższego powodu stanie się

d) postanawianie o nabyciu na licytacji nieruchomości

niezdolną do powzięcia uchwal, natenczas uchwałę Rady

obciążonych pożyczką Kasy, o ile najwyższa zaofia

Kasy

rowana suma nie pokryje całkowicie wierzytelności

zastąpi

uchwala

Wydziału Powiatowego Sejmiku

W łoszczowskiego.

Kasy,

Naczelnik Zarządu K a sy obowiązany jest uczestni

e) nadzór zwierzchni nad pracownikami (funkcjonariu

czyć w posiedzeniach Rady Kasy. Na posiedzeniach tych

szami) Kasy, oraz nad prowadzeniem rachunkowości

służy mu głos doradczy poza koleją mówców.

Kasy,

Kielecki Dziennik W ojew ódzki.

Nr 11.
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f) staranie się o należyte użycie wkładów i odpowie ' tego, podpisane przez jednego, upoważnionego do tego
dnie ich ulokowanie, jakoteż o należyty obrót pie I przez Radę członka Rady Kasy i opatrzone pieczęcią Kasy.
Kasy

Na zasadzie ucnwały Rady Kasy Naczelnik Zarządu

z zachowaniem Statutu i przepisów obowiązujących,

Kasy może aż do odwołania kierownikom poszczególnych dzia

niędzy

i

prowadzenie

wszystkich

operacyj

g) mianowania pracowników (funkcjonarjuszów) Kasy na

łów administracji Kasy, jej oddziałów, zbiornic i zakładów

ustalone przez Radę Kasy stanowiska służbowe w tych

udzielić prawa do zastępowania Kasy nazewnątrz w ich

przypadkach, w których to mianowanie nie jest za

zakresie działania. Prawem tem można również objąć upo

strzeżone Radzie, jakoteż przyjmowanie i oddalanie

ważnienie do podpisywania w tym zakresie firmy Kasy,
oraz dokumentów, z których ma powstać obowiązek pra

pracowników kontraktowych,
h) stanowienie uchwał w sprawach Kasy z upoważnie
nia Rady Kasy w przypadkach i warunkach, okre
ślonych,

wewnętrznym

porządkiem

(regulaminem)

oraz urzędowania dla Zarządu, pracowników i Kasy,
wniosków

na posiedzenia

Rady

jednak zawsze nadto podpis Naczelnika Zarządu.
Kierownictwo technicznych czynności Kasy sprawuje

wszelkich

innych

ctwem Naczelnika Zarządu Kasy, odpowiedzialny praco
wnik Kasy z tytułem Dyrektora Kasy.
Jest on jednocześnie bezpośrednim przełożonym służbow ym pracowników Kasy.

Kasy i wykonanie jej uchwał,
k) załatwianie

W tym ostatnim przypadku koniecznym jest

pod nadzorem Rady Kasy i pod bezpośrednim zwierzchni

czynności Kasy,
i) wyznaczanie dni i godzin przyjmowania klijentów,
j) przygotowywanie

wny Kasy

czynności

Statutem

Radzie Kasy lub innym jej organom wyraźnie nie
zastrzeżonych,

§

20 .

Pracownicy Kasy nie mogą być członkami Rady Kasy,
ani Komisji Rewizyjnej Kasy.

Nie mogą oni wchodzić

w stosunek osobistego dłużnika do Kasy

§ 18.
Naczelnik Zarządu Kasy obowiązany jest dochować

ani też porę

czycieli.

tajemnicy co do prowadzenia interesów, stosunków kredy

Przepis ustępu pierwszego art. 18 Statutu niniej*

towych i sposobu wytwórczości zawodowej klijentów Kasy.

szego ma również do pracowników Kasy odpowiednie za

Powołanie na urząd Naczelnika Zarządu i jego za
stępcy nymaga zatwierdzenia ze strony przewodniczącego

stosowanie.
Prawa i obowiązki pracowników Kasy określają prze
pisy służbowe i uposażeniowe, wydane przez Radę Kasy,

Wydziału Powiatowego Sejmiku Włoszczowskiego.

§

§ 19.

21 .

Związek poręczający sprawuje kontrolę nad Kasą za

Kierownictwo bieżących czynności Kasy sprawuje

pośrednictwem Komisji Rewizyjnej.

Naczelnik Zarządu Kasy względnie jego zastępca. Jest on

Komisja Rewizyjna jest organem kolegjalnym i składa

równocześnie naczelnym zwierzchnikiem służbowym w szy

się z 5-ciu członków, których wybiera i odwołuje Sejmik

stkich pracowników Kasy.

Powiatowy.

Naczelnikowi Zarządu Kasy służy do dni 7-miu prawo

W skład Komi-ji Rewizyjnej nie mogą wchodzić
6przeciwu co do uchwał Rady Kasy i prawo wstrzy i członkowie Rady, ani Zarządu Kasy, ani też pracownicy
mania wykonania zarządzeń Rady Kasy w przypadkach, gdy : I (funkcjonarjusze) K a s v ; natomiast mogą być do tej Komisji
a) uchwały te i zarządzenia pogwałcają niniejszy sta powoływane nie wchodzące w skład oiganów lub personelutut lub przepisy prawne normujące działalność i tryb po [ pracowników (funkcjonarjuszów) Kasy osoby z pośród lub
stępowania Komunalnych Kas Oszczędności,

| z poza grona organu stanowiącego Sejmiku Powiatowego,
b) mogą przynieść szkodę Komunalnej Kasie Oszczęd il zwłaszcza rzeczoznawcy, a to bądź z głosem stanowczym,
ności lub związkowi poręczającemu z obowiązkiem nie 1 jako jej członkowie, bądź też z głosem doradczym, jako
zwłocznego zwrócenia się o decyzję do Wydziału Powia
jej asesorzy.
towego.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać

Naczelnik Zarządu zastępuje Kasę nazewnątrz wo
bec urzędów publicznych i osób trzecich, prowadzi w jej
imieniu korespondencję i podpisuje za nią pisma, doku

dłużnika do Kasy bez specjalnej

Przepisy ustępu 3 § 11 statutu niniejszego odpowied
nio obowiązują również członków Komisji Rewizyjnej.

menty i ogłoszenia.
Firma Kasy oraz dokumenty, mocą których

Kasa

zdciąga zobowiązania wobec O aób trzecich, jak niemniej
pełnomocnictwa, upoważniające do zaciągania takich zobo
wiązań i do działania imieniem Kasy,

w stosunku osobistego

uchwały Sejmiku Powiatowego.

muszą być prócz

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają człon
kowie tej Komisji z pośród swego grona.
Uchwały Komisji Rewizyjnej

zapadają większością

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

Komisji Rewi

Nr 11.

Fundusz zasobowy tworzy się z corocznych zysków

Proto

Kasy; mogą też być przeznaczone na fundusz zasobowy

kół podpisuje przewodniczący i conajmniej jeden z członków

bezzwrotne dotacje Związku poręczającego, zapisy i t. p.

zyjnej.

Uchwały te powinny być protokołowane.

Komisji Rewizyjnej.

Fundusz zasobowy gromadzić należy do czasu, póki

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

zastosowani:

1, 2 i 4 i § 16 statutu ni

wraz z narosłemi procentami nie osiągnie wysokości co
najmniej 10% sumy wkładów oszczędnościowych.

W tej

wysokości powinien fundusz ten być naaal utrzymywany.

niejszego.

Gdy fundusz zasobowy wynosić będzie więcej niż
§

22 .

5 % wkładów oszczędnościowych, to połowa zysków Kasy

Obowiązkiem Komisji Rewizyjnej jest zbadanie ro

może być użyta na cele użyteczności publicznej.

Jeżeli

cznego sprawozdania z działalności Kasy i zamknięcia ra-

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

cnunKćw Kasy, złożonego Związkowi poręczającemu przez

w całości użyte na cele użyteczności publicznej.

Radę Kasy, a nadto sprawdzanie stanu Kasy przynajmniej
raz na kwartał.
Tok i sposób dokonywania rewizji

określa osobny

porządek (regulamin) czynności, uchwalcny przez Sejmik
Powiatowy
Komisja Rewizyjna uprawniona jest też przeprowa
dzać niespodziewane

rewizje Kasy,

oraz wszelkich jej

urządzeń, a w szczególności jej oddziałów, zbiornic i za

dów

oszczędnościowych

z

tego

roku obrachunkowego,

w którym ta suma była .najwyższa, licząc od dnia za
twierdzenia Statutu niniejszego.
Na podstawie uchwały Rady Kasy i za pozwoleniem
Władzy

Nadzorczej,

może

Kasa nabywać

i

budować

z funduszu zasobowego realności dla własnego użytku.

kładów zastawniczych (lombardów).
W celu wykonania powyższych czynności wolne Ko
misji Rewizyjnej żądać od Rady i Zarządu Kasy, jej od
działów,

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

zbiornic i zakładów zastawniczych (lombardów)

wszelkich potrzebnych wyjaśnień, aktów, ksiąg kasowych,

Pozatem fundusz zasobowy lokowanym może być tylko
w sposób przewidziany w § 46 punktach 1 — 4, oraz 10
Statutu niniejszego,

przyczem o wyborze tych sposobów

lokaty decyduje Rada Kasy.

zapisów i do wodów, oraz zwiedzać i badać wszelkie urzą

§ 26.

dzenia Kasy.
Ze swych czynności składa Komisja Rewizyjna spra
wozdanie Sejmikowi Powiatowemu, przesyłając jednocześ
nie odpisy W ydziałowi Powiatowemu przy dołączeniu od

Dla zabezpieczenia funduszu zasobowego powinna
Kasa posiadać względnie utworzyć nadto osobny fundusz
wyrównawczy na pokrycie ewentualnych strat kursowych,
wynikłych z obliczenia kursu walorów, znajdujących się

pisów dla Rady i Zaiządu Kasy.

jako część stanu czynnego w funduszach Kasy.
§ 23.

Fundusz wyrównawczy tworzy się i uzupełnia wyłącz

Ogłoszenia Kasy wywieszane będą na widok pu

nie z wykazanych księgami zwyżek kursowych po zam

oraz jej uddziałów,

knięciu rocznem. Przy obliczaniu w myśl poprzedniego pa

zbiornic i zakładów zastawniczych (lombardów), jako też

ragrafu procentowej wysokości funduszu zasobowego w sto

w lokalu urzędowym jej Związku poręczającego.

sunku do sumy wkładek oszczędności fundusz ten nie może

bliczny w lokalu

urzędowym Kasy,

być policzany.
II. MAJĄTEK I FUNDUSZE KASY.
§ 27.
§ 24.
Majątek Kasy stanowi majątek osobny, oddzielony
prawnie od majątku Związku poręczającego i osobno ad
ministrowany. — Majątkiem tym odpowiada Kasa za zo
bowiązania, jakie jako osoba prawna zaciągnęła względem

Na zabezpieczenie poszczególnych swych operacji,
jakoteż na własne cele inwestycyjne uprawniona jest Kasa
tworzyć również fundusze specjalne.
Fundusze powyższe mogą być tworzone dopiero po
zadośćuczynieniu obowiązkom w przedmiocie funduszu za

wkładców i innych wierzycieli.
Fundusze należące do majątku Kasy lub jej powie
rzone, nie mogą być łączone z funduszami Związku porę

sobowego

(§ 25

niniejszego statutu).

także i do powyższych funduszów.

czającego i powinny być odrębnie administrowane.

§ 28.

§ 25.
Kasa jest obowiązana posiadać względnie

Przepis o loka

cie funduszu zasobowego ma odpowiednie zastosowanie

zebrać

Rokiem obrachunkowym Kasy jest rok kalendarzowy.

fundusz zasobowy, przeznaczony przedewszystkiem na po

Rachunkowość swoją prowadzi Kasa według systemu

krycie ewentualnych strat Kasy.

księgowości podwójnej.
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Kapitał zakładowy, fundusz zasobowy, fundusz w y
równawczy i fundusze specjalne należy obrachowywać i w y
kazywać w bilansie oddzielnie.
Sposób

wykonywania bieżącego nadzoru organów

Kasy nad czynnościami i rachunkowością Kasy określa
porządek (regulamin) czynności, uchwalony przez Radę Kasy.
§ 29.
Najpóźniej w ciągu 3-ch miesięcy po upływie roku
obrachunkowego, Zarząd Kasy powinien złożyć Radzie Kasy
sprawozdanie z działalności Kasy za bezpośrednio ubiegły
rok obrachunkowy wraz z bilansem majątku Kasy i fun
duszów jej powierzonych

oraz

zamknięcie

Sprawozdanie to wraz z bilansem oraz zamknięcie
racnunków należy po przyjęciu ich przez Radę Kasy prze
słać najpóźniej do 4-ch miesięcy, licząc od dnia ukończe
nia się roku obrachunkowego W ydziałowi Powiatowemu,
celem powzięcia co do nich uchwały przez Sejmik Po •
wiatowy.
W bilansie i zamknięciu rachunkowem walory, ma
jące obieg na giełdzie, powinny figurować podług kursu
ostatniego dnia roku obrachunkowego, a te walory, które
nie mają takiego obiegu, podług kursu walorów podobnych
Inne objekty należy

wykazywać w wartości nieprzekraczającej

kosztów

na

bycia. Należności wątpliwe naieży zapisać na straty.
Sprawozdanie z działalności wraz z bilansem i pro
jektem rozdziału zysków, oraz zamknięcie

rachunkowe

powinny być przedkładane corocznie Władzy Nadzorczej
w ciągu jednego miesiąca po uznaniu ich przez Sejmik
Powiatowy, oraz podane do wiadomości publicznej w spo
sób przepisany dla ogłoszeń Kasy (§ 23 statutu niniejszego).
§ 30.
Kasa obowiązana jest przechowywać księgi wkładek
oszczędnościowych przez cały czas swego istnienia, inne
księgi przez lat 10; natomiast może ona niszczyć spłacone
książeczki oszczędnościowe i inne zapiski z 5-ciu lat wstecz.
Okresy powyższe liczą się od daty odnośnych kwi
tów, zapisków względnie roku zamknięcia rachunków i ksiąg
oraz od daty ostatniego wpisu, uskutecznianego na książeczce.
III.

OPERACJE KASlf.
§ 31.

Kasa uprawniuna jest do dokonywania tylko tych
rodzajów operacyj, które wyszczególnione są w statucie
niniejszym.
Firma i sam zakład Kasy, jakoteż firma (nazwa) jej
oddziałów, zbiornic i zakładów zastawniczych (lombardów)
oraz same te urządzenia nie mogą być przedmiotem ans
operacyj Kasy,

ani

też

Związku poręczającego.

A.

Operacje

bierne.

§ 32.
Kai a przyjmuje wkłady oszczędnościowe na ksią
żeczki oszczędnościowe, które mogą być wystawione na
okaziciela lub na imiennie oznaczoną osobę.
Książeczka oszczędnościowa może opiewać tylko na
gotówkę i stanowi dowćd • posiadania w Kasie wierzytel
ności w wysokości każdoczesnego jej salda.
Kasa przyjmuje wkłady od osób fizycznych i pra
wnych nietylko na ich własny rachunek, lecz także na
rachunek osób trzecich.
§ 33.

rachunkowe

wszelkich przychodów i lozchodów Kasy.

lub podług ich wartości rynkowej.
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żadnych tranzakcyj

ze

strony

Kasa nie jest obowiązana przyjmować na książeczki
oszczędnościowe wkładów poniżej kwoty 1 złotego.
Dopuszczalną najwyższą kwotę wkładu na książeczkę
oszczędnościową ustala Rada Kasy (§ 9 ust. 2 p, 1. Sta
tutu niniejszego.)
Kasa nie jest obowiązana przyjmować wkładek
oszczędnościowych w następujących przypadkach :
a) gdy chodzi o wystawienie książeczki oszczędno
ściowe) na obcą walutę;
b) gdy zgłaszane przez wkładcę warunki Kasa uzna
za niedogodne dla siebie;
c) gdy wkładca już raz dopuścił się nadużycia" zau
fania Kasy;'
§ 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 kwotę przewidzianego powyżej wkładu naj
niższego. Może również Kasa rozdzielać skarbonki oszczędno
ściowe i złożone w nich kwoty przyjmować na warunkach
wyżej wymienionych jako wkłady na książeczki oszczęd
nościowe.
Jeżeli wkład, złożony na 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 stronie książeczki zaznacza się numer
otworzonego w kasie rachunku, datę wystawienia ksią
żeczki i zapis o ewentualnych zastrzeżeniach, a jeżeli ksią
żeczka wystawiona jest na imiennie oznaczoną osobę,
także nazwisko i imię tej osoby.
Z każdą książeczką oprawiony jest wyciąg Statutu
niniejszego, dotyczący wkładów oszczędnościowych.
Książeczkę oszędnościową wystawia Kasa w sposób
przepisany dla dokumentów, z których powstaje zobowią
zanie Kasy (§ 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.
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Każdy wpis lub zastrzeżenie w książeczce oszczęd
nościowej stwierdzony powinien być poza podpisem kasjera
także przez podpis urzędnika uprawnionego do kontroli.
Zapisków lub zastrzeżeń osób prywatnych w ksią
żeczkach Kasa nie jest obowiązana uwzględniać, choćby
nawet pochodziły od wkładcy lub osoby, uprawnionej do
podejmowania wypłat. Omyłki skreśla się z pisemnem po
twierdzeniem na książeczce skreślenia w sposób dla wpi
sów obowiązujący.
§ 36.
Do umownego przeniesienia wierzytelności, wynika
jących z książeczki oszczędnościowej — nawet na imiennie
oznaczoną osobę wystawionej, — wystarcza wręczenie tej
książeczki nabywcy wierzytelności i całkowita lub czę
ściowa wypłata wierzytelności może nastąpić za przedsta
wieni* m książeczki, przyczem Kasa nie ma obowiązku ba
dać legalności posiadania książeczki, przedstawionej do
wypłaty, o ile wypłaty nie uzależniono od pewnych określo
nych w tym względzie warunków lub o ile utrata książeczki
nie została przedtem zgłoszona w Kasie.
0 ile chodzi o książeczki, wystawione na imiennie
oznaczoną osobę bez zastrzeżeń co do osób uprawnionych
do podnoszenia wkładów, uważa się każdego przedsl awiającego książeczkę do wypłaty za prawnego pełnomocnika
tej osoby, na którą książeczka jest wystawiona.
§ 37.
Wpłaty mogą być uskuteczniane również bez przed
kładania książeczki oszczędnościowej, a mianowicie drogą
przekazów pocztowych, listów pieniężnych, czeków i t. p.
Wpisania do książeczki oszczędnościowej uskutecznionych
w powyższy sposób wpłat dokonywa Kasa przy najbliższem
przedstawieniu jej książeczki oszczędnościowej.
Całkowita lub częściowa wypłata przez Kasę w ie
rzytelności, wynikającej z książeczki oszczędnościowej,
może nastąpić w drodze pocztowej na koszt i ryzyko
wkładcy tylko za poprzedniem nadesłaniem Kasie ksią
żeczki, podaniem sposobu przekazania wypłaty oraz adresu
wkładcy względnie osoby, na ręce której wypłata ma na
stąpić i za wyrażnem 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
zastrzeżeń w księdze zastrzeżeń (§ 38 statutu niniejszego)
co do odnośnego wkładu wypłacie takiej się nie sprzeciwia.
Kasa upoważniona jest do potrącania z wkładu po
niesionych przez siebie kosztów pocztowych.
Przy wypłacaniu całego kapitału w^az 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 tem zapisać do ksią
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żeczki oszczędniościowej odpowiednie zastrzeżenie. W y
płaty wierzytelności z takich książeczek można uskuteczniać
tylko ściśle według osnowy zastrzeżenia.
Łączenie kilku warunków równocześnie jest doDUSzczalnem, o ile warunki te wzajemnie się nie wyłączają i nie
są sprzeczne ze sobą, ą określone są w sposób, wyklu
czający wątpliwość co do sposobu ich dopełnienia. Za
strzeżenia nie mogą się sprzeciwiać przepisom obowiązu
jących ustaw.
Zastrzeżone warunki mogą wychodzić zarówno od
Kasy, jak i od wkładcy, i na warunki te musi się zgodzić
zarówno Kasa jak i wkładca.
Wypłata wkładów z książeczek, uwarunkowanych
zastrzeżeniami dokonywaną być może tylko^godnie z osnową
zastrzeżeń. Zastrzeżenia można zmienić lub wycofać. Za
pisy o zastrzeżeniach, ich zmianie lub cofnięciu, należy
uwidaczniać nietylko w samej książeczce, lecz także
w odnośnej księdze wkładów, pełną zaś osnowę zastrze
żenia należy wpisać do specjalnej księgi zastrzeżeń, prze
chowywanej pod zamknięciem.
§ 39.
Jeżeli między niniejszą Kasą, a innemi komunalnemi
kasami oszczędności i gininnemi kasami pożyczkowooszczędnościowemi dojdzie do skutku porozumienie co do
wzajemnego przyjmowania wkładów i dokonywania w y
płat na wystawione przez siebie książeczki oszczędnościowe,
natenczas dojście do skutku takiego porozumienia obowią
zany jest Zarząd Kasy podać do publicznej wnadomości
w sposób, przewidziany dla ogłoszeń Kasy (§ 23 Statutu
niniejszego).
§ 40.
Ustalony przez Radę Kasy procent od wkładów,
o ile wkładca nie zażąda wypłaty odsetek, dolicza się do
tychże wkładów, o ile zaś tej wypłaty zażąda, wypłaca
się co pół roku według połowy ustalonej stopy z upływem
półrocza.
Bieg procentów rozpoczyna się od pierwszego dnia po
wszedniego następującego po dniu wypłaty i liczy się od
dnia powszedniego poprzedzającego dzień wypłaty. Miesiąc
liczy się za dni 30. Oprocentowuje się tylko pełne złote,
ułamków grosza nie uwzględnia się przy obliczaniu i wy
płacaniu procentów.
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 lub rozlosowywania nagród, pewnych kategoryj ksią
żeczek, które Rada Kasy uzna za zasługujące na takie
w yróżnienie.
Wysokość i początek obowiązywania ustalonej stopy
procentowej od wkładów jakoteż warunki ewentualnych
premij i rozlosowy wania nagród Kasa podaje do publicznej
wiadomości w sposób przewidziany dla ogłoszeń Kasy
(§ 23 statutu niniejszego).
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§ 41.
Całkowita lub częściowa wypłata przez Kasę w ie
rzytelności, wynikającej z książeczki oszczędnościowej może
nastąpić — nawet w przypadkach egzekucji — tylko za jej
przedstawieniem.
Wstrzymanie wypłaty wkładów z książeczki oszczęd"
nościowej nastąpić może w przypadkach i w sposób prze
widziany w przepisach o umorzeniu tytułów na okaziciela,
obowiązujących w siedzibie Kasy.
§ 42.
W myśl art, 20 ust. 1. rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 13 kv'ietnia 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 pizyjmowane przez
państwowe względnie komunalne władze, lirzędy 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
fuż po upływie 6-ciu miesięcy od daty pierwszego ogło
szenia o jej utracie
Zgubienie, 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 dowodu sądowego o wdrożeniu po
stępowania przewidzianego w przepisach o umorzeniu ty
tułów na okaziciela, obowiązujących w siedzibie Kasy.
Wydanie duplikatu oraz wypłata wkładów lub pro
centów po upływie sześciu miesięcy od ogłoszenia o utra
cie książeczki, a przed uznaniem jej za nieważną nastąpić
może na odpowiedziamosć Kasy tylko do rąk tej osoby,
która jest uprawniona do rozporządzenia wkładem.
Duplikat wystawia się na saldo książeczki pierwotnej.
§ 44.
Przedawnienie wierzytelności z tytułu niepodniesionych z Kasy wkładów oszczędnościowych, jakoteż skapitali
zowanych procentów od takich wkładów następuie 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
maną wypłatą względnie dotknięte zakazem sądowym, lub
płatne za określonym z góry terminem wypowiedzenia,
nie może w stosunku do części wkładu, dotkniętej powyższemi ograniczeniami rozpocząć się przed przywróceniem
prawa do rozporządzenia wkładem, względnie przed upły
wem terminu określonego d li wypowiedzenia.
W stosunku do książeczek oszczędnościowych, w y
stawionych na imię osoby niewłasnowolnej, o ile o tern
w książeczce było zapisane odpowiednie zastrzeżenie, bieg
przedawnienia nie może się rozpocząć 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.
W ypowiedzenie 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 publicznej w sposób przewi
dziany dla ogłoszeń Kasy (§ 23 statutu niniejszego).
Wierzytelności takie mogą być złożone do depozytu
sądowego, jeżeli nie zostaną podniesione w następujących
przypadki c h :
a) jeżeli nie będą podniesione w terminie naznaczo
nym w zawiadomieniu, ogłoszeniu lub ■wezwaniu;
b) jeżeli w odpowiedni sposób nie stanie się zadość
warunkom ustalonym przez właściwe organa Kasy.
Takie złożenie wspomnianych wierzytelności jest
równoznaczne z ich wypłaceniem.
Od wkładów wypowiedzianych Kasa z upływem ter
minu wypowiedzenia niema obowiązku płacić lub doliczać
dalsze procenty.
Wypowiedzenie wkładów oraz obniżenie procentów,
o ile nie zostało szczególnie dla jakiegoś wkładu umówione,
nie może nastąpić w terminie wcześnieiszym, jak od dnia
14 po dniu ogłoszenia.
B.

Operacje

czynne.

§ 46.

Kasa uprawniona je s t:
1)
nabywać polskie państwowe papiery procentow
listy zastawne i obligacje banków państwowych, akcje
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Banku Polskiego, tudzież listy zastawne krajowych towa
rzystw kredytu długoterminowego, emitowane za zabezpie
czeniem prawnem łpupilarnem), obligacje związków komu
nalnych i komunalnych instytucyj kredytowych, tudzież
banków, gwarantowanych przez związki komunalne, oraz
udziały (akcje) wspólnych komunalnych instytucyj kredy
towych ;
2) udzielać pożyczek pod zastaw papie/ów, ozna
czonych w punkcie 1), najwyżej do wysokości 3/4 ich
wartości kursowej, a nie wyżej ich wartości nominalnej,
oraz pod zastaw wystawionych przez siebie książeczek
oszczędnościow ych;
3) udzielać na hipoteki miejskich i wiejskich nie
ruchomości terminowych pożyczek, oprocentowanych i pra
wnie (pupilarnie) zabezpieczonych, z zastrzeżeniem dla
Kasy prawa przedterminowego odbioru, a dla 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);

Nr 11.

c)
kupony od wymienionych w punkcie 1) papierów
procentow ych;
10) umieszczać z zastrzeżeniem zwrotu na każde żą
danie lub za wypowiedzeniem — wolną gotow kę;
a) na rachunkach żyrowych i czekowych w państwo
wych i komunalnych instytucjach kredytowych, tudzież
w Banku Polskim ;
b) w asygnatach
Krajowego;

kasowych

Banku

Gospodarstwa

c) jako wkład oszczędnościowy w Pocztowej Kasie
Oszczędności, w Banku Gospodarstwa Krajowego, w Pań
stwowym Banku Rolnym i w komunalnych kasach
oszczędności;
11) udzielać oprocentowanych pożyczek terminowych
za gwarancją Państwa z zastrzeżeniem dla Kasy prawa
przedterminowego odbioru pożyczki za poprzedniem conaj
mniej półrocznem wypowiedzeniem ;
12) udzielać oprocentowanych pożyczek terminowych
Związkowi poręczającemu do wysokości 10% wkładów
oszczędniościowych; zakup obligacji tegoż związku uważać
należy za udzielenie mu pożyczki.
§ 47.

5) udzielać na cele budowlane — w granicach hipo
tecznego zabezpieczenia ewikcji — kredytu wekslowego
w miarę postępu budowy- do wysokości 50% wartości
rzeczywiście wykonanych robót;

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;

6) udzielać spółdzielniom zorganizowanym na za
sadach ustawy z dnia 29 października 1920 r. (Dz. U. R. P.
Nr 111, poz. 733) oraz późniejszych przepisów, ustawę
powyższą zmieniających, kredytu do wysokości sumy udzia
łów członkowskich oraz własnych funduszów spółdzielni
pod warunkiem, iż członkowie spółdzielni przyjmą poza
swemi udziałami, jednakże w stosunku do ich wysokości,
odoowiedzialność z własnych majątków za kredyt, otwarty
spółdzielni przez kąsę;

a) w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajem
nych (b. Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w War
szawie) lub w komunalnych ubezpieczalniach 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;

7) udzielać pożyczek za za zobowiązaniami pisemnemi
(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 dwa podpisy, zapewniające terminowe Vvykupienie weksli;
9) dyskontować, nie wcześniej jednak, jak na sześć
miesięcy przed terminem płatności:
a) książeczki oszczędnościowe wystawione z zastrze
żeniem terminowem przez publiczne kasy oszczędności,
a mianowicie przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Pań
stwowy Bank Rolny, Pocztową Kasę Oszczędności, Polski
Bank Komunalny w Warszawie, Komunalny Bank Kredy
towy w Poznaniu, wszystkie komunalne kasy oszczędności
i wszystkie gminne kasy pożyczkowo-oszczędnościowe;
b) wypowiedziane i wylosowane papiery procentowe
wymienione w punkcie 1) niniejszego paragrafu;

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
Dożyczki 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, wynosi 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 nie uchyla warunku co do obo
wiązku ubezpieczenia budynków od ognia.
Odstąpienie od powyższych
lenia władzy nadzorczej.

zasad wymaga zezwo

Uiszczanie premij ubezpieczeniowych przyjmuje Kasa
na siebie za odpowiedniem za to odszkodowaniem.
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§ 51.

Kasa obowiązana jest posiadać względnie umieścić
Kasa może dla własnego użytku nabywać lub budo
w posiadających bezpieczeństwo prawne (pupilarne) pol wać realności, ale tylko z kapitału zasobowego na pod
skich państwowych papierach procentowych lub w pa stawie uchwały Rady Kasy i za pozwoleniem władzy nad
pierach przez Państwo gwarantowanych conajmniej 5 %
zorczej ; może ona również na podstawie uchwały Rady
ogólnej sumy wkładów oszczędnościowych, jeżeli ta suma
Kasy nabywać realności, celem lokaty funduszu emerytalprzewyższa 2C0.000 złotycn. Przy obliczaniu tego procentu I nego funkcjonarjuszów Kasy; — wreszcie jest Kasa upraw
nie wlicza się do podstawy wymiaru zwaloryzowanych
niona nabywać na licytacji nieruchomości obciążone po
wkładów przedwojennycn.
życzką Kasy, o ile najwyższa zaofiarowana suma nie po
Kasa może tylko o tyle pozbywać się przepisanego
kryje całkowicie wierzytelności Kasy.
zasobu w pow yższych papierach, o ile to jest konieczne
do spłaty wkładów, Pozbywane mogą być wtedy najpierw
C. I n n e o p e r a c j e .
tylko papiery przez Państwo gwarantowane, a dopiero,
§ 52.
gdyby zasób tychże został wyczerpany, posiadające bez
Kasa ma praw o:
pieczeństwo prawne (pupilarne) polskie państwowe papiery
1) redyskontować posiadane w swych portfelach
procentowe.
Nadto fundusze zasobowe Kasy, o ile nie są już weksle w państwowych i komunalnych instytucjach finan
sowych, w Banku Polskim oraz w innych instytucjach fi
umieszczone w nieruchomościach, powinny w 20°/o swe)
wysokości względnie nadwyżki ponad lokatę w nierucho nansowych, które wskaże Minister Skarbu;
2) przyjmować za opłatą jako depozyty na przecho
mościach umieszczane być w wymienionych wyżej papie- II
wanie dokumenty tudzież wartościowe przedmioty i pa
rach. W razie zamiaru nabycia lub budowy własnego gmachu
lub potrzeby pokrycia straty Kasa może papiery warto piery, przyczem Kasa nie ponosi odpowiedzialności za rea
lizowanie płatnych kuponów, ani wylosowanych papierów;
ściowe, stanowiące lokatę funduszn zasobowego, pozbyć
3) podejmować się kupna i sprzedaży państwowych
lub zastawić.
tudzież innych notowanych na giełdach pieniężnych Rze
§ 49.
czypospolitej Polskiej papierów wartościowych oraz za
Kasa obowiązana jest prowadzić rejestr imienny dłu rządzania niemi, lecz jedynie na zlecenie i rachunek osób
żników i poręczycieli (solidarnych współdłużników) z uwi trzecich, przyczem kupna dokonywa się po złożeniu po
docznieniem zobowiązań, zaciągniętych przez tychże na trzebnej gotówki, a sprzedaży po dostarczeniu papierów
własny rachunek czy też drogą poręczeń Kasy.
procentowych;
Zarząd Kasy nie wolno bez zezwolenia Rady Kasy
4) załatwiać na zlecenie i rachunek osób trzecich
przyjmować jako poręczycieli.
inkaso weksli, listów pizewozowych i t. p. dokumentów.
§ 50.

§ 53.

Poza operacjami czynnemi, o których mowa w § 46
Statutu niniejszego, może Kasa — po uzyskaniu na to po
zwolenia władzy nadzorczej:

W związku z operacjami, o których mowa w sta
tucie niniejszym, Kasa uprawnioną jest przedsiębrać na
stępujące czynności:

a) pozbywać własne wierzytelności hipoteczne za
1) udzielać oprocentowanych pożyczek terminowrych'
zgodą Sejmiku Powiatowego własne realności ;
a) związkowi poręczającemu do wysokości ponad
b) sprzedawać i lombardować posiadane własne pa
10°'0 nie wyżej jednak 20% wkładów oszczędnościowych,
piery wartościowe w przypadku nagłego zapotrzebowania
przyczem zakup obligacji Związku poręczającego uważać
gotówki, jednakże z ograniczeniami wynikającemi z obo
należy za udzielenie mu pożyczki;
wiązku posiadania względnie umieszczania zasobów w po
b) innym związkom komunalnym i innym związkom
siadających bezpieczeństwo prawne ipupilarne) polskich
prawno-publicznym, o ile na podstawie obowiązujących
ustaw związki te są uprawnione do zaciągania takich po państwowych papierach procentowych i w papierach przez
Państwo gwarantowanych (§ 48 statutu niniejszego);
życzek i do pobierania bądź to samois*nych danin, bądź
|
c) prowadzić czynności zastępcze lub agentury Banku
dodatków do podatków państwowych;
c) fundacjom i posiadającym osobowość pra wną komu Polskiego, oraz banków państwowych i komunalnych;
d) wynajmować schowki w swym skarbcu, względnie
nalnym zakładom zastawniczym (lombardom);
w szafach bezpieczeństwa na warunkach przez Radę Kasy
2) umieszczać rozporządzalne fundusze za zgodą
ustalonych ;
związku poręczającego w instytucjach kredytowych przez
e) otwierać rachunki bieżące, czekowe, przekazowe
Kasę założonych lub przez ten Związek poręczonych.
Fundusze Kasy mogą być używane w sposób, prze i korespondencyjne (kontokureniowe);
widziany w paragrafie niniejszym i w punkcie 12 paragrafu
f) wystawiać przekazy i akredytywy na instytucje
46 statutu niniejszego, najwyżej do wysokości 30% ogólnej
kredytowe, w których komunalnym kasom oszczędności
sumy wkładów oszczędnościowych.
wolno lokować fundusze, w granicach posiadanych przez
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klijenta w Kasie funduszów oraz w granicach funduszów
posiadanych przez Kasę w tych instytucjach.
IV.

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA KASY.
§ 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 wy
sokość wkładu nie przewyższa kwoty 5.000 zł. (§ 52 roz
porządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Skarbu
z dnia 26 marca 1928 r. w sprawie wykonania wymie
nionego wyżej rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
0 komunalnych kasach oszczędności).
Wpisy w książeczkach oszczędnościowych oraz wszel
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.
Pisma, stwierdzające otrzymanie pożyczki od Kasy,
podlegają w myśl ostatnio wymienionego rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej opłacie stemplowej w w yso
kości 0 .3 n,,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 na,później w ciągu
miesiąca od dnia płatności pożyczki, zabezpieczonej za
stawem, przyczem papiery, notowane na giełdzie mają
być sprzedane po cenie giełdowej, a nienotowane — po
przeciętnej miejscowej cenie rynkowej.
Papiery wartościowe, przyjęte przez Kasę jako za
staw udzielonych pożyczek, mają być zapisane do oddziel
nej księgi sznurowej z wyszczególnieniem ich rodzaju
1 ilości, a przy premjowych papierach wartościowych
także numerów obligacji, tudzież z pudaniem sum wierzy
telności zastawem zabezpieczonych. (Na obszarze mocy
obowiązującej Kodeksu Napoleona zapis do takiej księgi
sznurowej komunalnej kasy oszczędności uwuża się za
równorzędny z zajerestrowaniem, przewidzianem w arty
kule 2074 tegoż kodeksu).
V.

,

LIKWIDACJA KASY.

§ 56.
Likwidacja Kasy może być dobro wolna lub przymusowa.

Nr 11.

Dobrowolna likwidacja następuje na skutek uchwały
Związku poręczającego zaiwierdzonej przez Wiadzę Nad
zorczą.
Przymusową likwidację może zarządzić Minister
Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem SkarDu
w przypadkach określonych w ustępie 3 -im art. 30-go
wymienionego wyżej rozporządzenia Prezydenta Rzeczy
pospolitej o komunalnych kasach oszczędności.
Rozporządzenie władzy, zarządzające lub zatwierdza
jące likwidację Kasy, jakoteż wdrożenie postępowania li
kwidacyjnego ogłasza się w Kieleckim Dzienniku Woje
wódzkim.
Ustalony plan likwidacji Kasy powinien być ogło
szony w sposób przewidziany dla ogłoszenia Statutu Kasy.
W ogłoszeniu odnośnem należy zawezwać wierzycieli
Kasy do podjęcia wkładów w przeciągu 6-ciu miesięcy.
Ogłoszenie należy powtórzyć trzykrotnie conajmniej w dwu
tygodniowych odstępach czasu po sobie. Po upływie s z e 
ściu miesięcy od dnia ostatniego ogłoszenia ustaje opro
centowanie wkładów.
Jeżeli płynne fundusze Kasy nie wystarczają na po
krycie zobowiązań Kasy, za które Związek poręczający
przyjął odpowiedzialność, a w szczególności na pokrycie
zobowiązań z tytułu wkładów oszczędnościowych, to od
powiednich środków na pokrycie tych zobowiązań powi
nien w myśl obowiązujących przepisów dostaicz/ć zwią
zek poręczający.
Likwidacja Kasy odbywa się pod nadzorem osobnego
komisarza, którego wyznacza właściwa Władza Nadzoicza.
ł
Postępowanie likwidacyjne nie może zostać zamknięte
przed upływem 6-ciu miesięcy od chwili ostatniego ogło
szenia o jcgu wdrożeniu.
Ta część majątku Kaoy, jaka potrzebna jest na za
spokojenie tych jej wierzycieli, którzy po odbiór swych
wierzytelności do chwili zamknięcia postępowania likwi
dacyjnego się nie zgłosili, złożoną być powinna na lat
30-ci do depozytu sądowego na rzecz tych wierzycieli.
Wierzytelności takie o ile ich do upływu tego okresu czasu
wierzyciele nie podejmą, przypadają na rzecz Związku
poręczającego.
Nadwyżka majątku Kasy, pozostała po zaspokojeniu
wszystkich jej wierzycieli, którzy się zgłosili do chwili
zamknięcia postępowania likwidacyjnego, i po złożeniu
odpowiedniej części jej majątku na cel, uprzednim ustę
pem wskazany, przechodzi na rzecz Związku poręczają
cego, który powinien użyć tej podwyżki tylko na cele
użyteczności publicznej, po ewentualnem poprzedniem po
trąceniu z niej kosztów likwidacji oraz kapitału zakłado
wego, przyznanego Kasie przy jej organizowaniu.
Zwinięcie Kasy oraz jej ewentualnych oddziałów,
zbiornic i zakładów zastawniczych (lombardów) podaje
Związek poręczający w sposób na miejscu praktykowany
do publicznej wiadomości.

Nr 11
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VI. WŁADZE NADZORCZE.
§ 57.
Władzą Nadzorczą nad Kasą, rządzącą się Statutem
niniejszym, jest zgodnie z § 59 rozporządzenia wykona
wczego w instancji I -ej Wojewoda, z którym współdziała
w przypadkach przepisami tegoż prragrafu oznaczonych
Wydział Wojewódzki — a w instancji Il ćj i ostatniej Mi
nister Spiaw Wewnętrznych, działający w porozumieniu
z Ministrem Skarbu.
§ 58.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pro
wadzeniu Kasy, a w szczególności wykroczeń przeciw
obowiązującym przepisom lub postanowieniom Statutu ni
niejszego, służy Władzy Nadzorczej prawo wydawania za
rządzeń niezoędnych, celem usunięcia nieprawidłowości
lub zapobieżenia dalszym wykroczeniom. Zarządzenia te
mogą polegać na zawieszeniu w czynnościach lub usu
nięciu członków Rady Kasy, Zarządu Kasy i Komisji Re
wizyjnej i na ustanowieniu w raz.e potrzeby komisai^a
na koszt Kasy lub Związku poręczającego dla Zarządu
Kasy do czasu wyboru nowych organów. Wybór ten po
winien nastąpić w ciągu trzech m iesięcy od czasu ustano
wienia komisarza.
Komisarz w zakresie powierzonych mu czynności
wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Rady i Za
rządu Kasy.
VII.

PRZEPISY KOŃCOWE.
§ 59.

Statut niniejszy wchodzi w życie z chwilą ogłosze
nia go w Kieleckim Dzienniku Wojewódzkim.
§ 60.
W szelkie zmiany i uzupełnienia Statutu niniejszego
podlegają zatwierdzeniu Władzy Nadzorczej.

§ 2.
Celem spółki jest wykonanie meljoracji szczegóło
wej gruntów w edług projektu sporządzonego przez Biuro
Urządzeń Rolnych K iłek Rolniczych, z dnia 25 kwietnia
1928 r. i zatwierdzonego przez władzę nadzorczą, oraz
należyte utrzymanie wykonanych

w tym celu urządzeń

i budowli.
§ 7.
Walne zgromadzenia członków tworzą obowiązani
do płacenia składek właściciele gruntów włączonych do
spółki. Członek spółki nie może na walnem zgromadzeniu
zastępować więcej, niż jednego członka.
Prawo uaziału w walnem zgromadzeniu członków
mają: w imieniu członków ograniczonych lub niezdolnych
do załatwienia spraw swoich ich prawni zastępcy, w imie
niu osób prawnych będących członkami — ich uprawnieni
zastępcy.
Przy głosowaniach na walnem zgromadzeniu człon
ków spółki, wartości głosów

poszczególnych członków

oblicza się w stosunku wielkości opłat, przypadających
na każdego członka z tytułu przynależności jego do Spółki.
Każdemu członkowi spółki przysługuje prawo przy
najmniej jednego głosu,

Na każde 783 zł. 18 przypada

jącego na członka udziału w opłatach przysługuje temu
członkowi prawo jednego głosu, otrzymane przy takiem
obliczeniu ułamki głosu odrzuca się o ile są jnniejsze od
połowy i dopełnia się do jedności, o ile są od połowy
większe.
O ile spółka liczy w ięcej niż 2 członków, to w myśl
art. 144 ustawy wodnej żaden członek nie może posia
dać więcej niż dwie piąte wszystkich głosów.
W ykaz

ilości

głosów

przysługujących

każdemu

z członków, sporządza zarząd i wywiesza go na przeciąg
4 tygodni u przewodniczącego w miejscu przeznaczonem
Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu
Sejmiku Powiatowego w e W łoszczowie w dniu 5 czerwca
1928 r. i zatwierdzony przez Pana Wojewodę Kieleckiego
reskryptem z dnia 21 lutego 1929 r. L. Sm. 2301/3/28.
Przewodniczący Wydziału Powiatowego
Starosta: Kutłubaj.

do zgłoszeń (§ 18).
Wnioski o sprostowaniu w obliczeniach głosów mogą
członkowie spółki każdego czasu wnosić do zarządu, który
obowiązany jest rozpatrywać je na pierwszem z kolei
posiedzeniu i w miarę możności załatwiać.
Do ważności uchw ał walnego zgromadzenia człon
ków, zwołanego w sposób w § 18 niniejszego statutu wska

Zarząd Spółki Wodnej w Mąchocicach Dolnych,

zany, potrzebna jest obecność nie mniej niż połowy człon

w wykonaniu pkt. 4 art. 222 ustaw y wodnej, oraz § 18

ków, którzy nadto muszą przedstawiać właścicieli przy

statutu podaje do publicznej wiadomości w yciąg ze sta

najmniej połowy obszaru gruntów, włączonych do spółki.

tutu, zatwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Kiel

W razie niezebrania się ilości członków dostatecznej dla

cach dnia 10 grudnia 1928 roku L. 22504/5.

prawomocności uchwał zgromadzenia, zostanie .zwołane
walne zgromadzenie z tym

STATUT.

samym porządkiem

obrad

w terminie od 4 do 14 dni po upływie terminu pier
wotnie wyznaczonego. Uchwały tego zgromadzenia, zwo

§ i.
Nazwa spółki- „Spółka Wodna Mąchocice Dolne*.

łanego w drugim terminie są prawomocne bez względu

Siedzibą Spółki jest w ieś Mąchocice Dolne.

na ilość obecnych na nim członków.
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Zwykłe uchwały walnego zgromadzenia członków
zapadają większością głosów
uchwały rozwiązania

spółki

obecnych;
potrzebna

do

powzięcia

jest

większość

2/3 głosów obecnych.
Protokuł obrad zgromadzenia członków wraz uchwa
łami wpisaje się do osoonej księgi protokułów, każdy
protokuł podpisuje przewodniczący i członkowie zarządu.

Nr 11.

KOMUNIKAT
Sądu Okręgowego w Radomiu w sprawie reorgani
zacji władz i urzędów sądowych.
Z mocy postanowienia Ministerstwa Sprawiedliwości
z dnia 17 lutego 1929 r. L. II. A. 356/29

powiększona

została liczba komorników sądów grodzkich w powiecie
opatowskim o jedno stanowisko komornika z siedzibą
w Ostrowcu, i z mocy postanowienia Ministerstwa Spra

§ 8.
Do zakresu czynności walnego zgromadzenia człon

wiedliwości z dnia 21

lutego

powiększona została liczba

ków n a le ż y :
a) wybór przewodniczącego i członków zarządu, oraz

1929 r. L. II. A. 362/29

pisarzy

hipotecznych

Wymienione stanowiska będą obsadzone

komisji rewizyjnej,

przy

Sądzie Okręgowym w Radomiu o jedno stanowisko.
prawdo-

\

b) uchwalanie na podstawie projektu sposobu i ogól

podobnie w najbliższej przyszłości.

nego planu przeprowadzenia przedsięwzięcia, oraz spo
sobu pokrycia kosztów wykonania i utrzymania w nale

OBWIESZCZENIA PUBLICZNE.

żytym stanie urządzeń spółkow ych,
c) zatwierdzanie przedłożonycn przez zarząd rocz
nych sprawozdań, rachunków, budżetu i bilansu,
d) ustanawianie wynagrodzeń dla płatnych funkcjonarjuszów spółki,
e) uchwalanie zasadniczych zmian w projekcie przy
zachowaniu celu spółki, określonego w art. 2 statutu,

Pisarz Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego
w Kielcach zawiadamia, iż toczą się postępowania spad
kowe po :
1. Jakóbie Krzepkowskim, właścicielu działka Nr 46,
przestrzeni 4 dzies. 240 sąż. z dóbr Dalechowy, pow.

f) uchwalanie zmian w statucie spółki,

jędrzejowskiego i połowy działka Nr 2, pi zestrzeni 2/3 morg.

g) uchwalanie rozwiązania spółki zgodnie z przepi

49 pr. kol. Zofjówka Dalechowska, pow. jędrzejowskiego.

sami art. 178 ustawy wodnej, oraz sposobu zlikwidowa

2.

Łukaszu Fularze,

właścicielu

działka

Nr 8 ,

przestrzeni 1 dzies. 11 sąż. z kol. Rzędówek, pow. piń-

nia interesów spółki.
wymagają dla uzy

czowskiego.
3. Teofilu Kołaczkiewiczu, w ła ś c ic ie l dz. Nr 3,

skania prawomocności zatwierdzenia władzy nadzorczej.

przestrzeni 15 dz. 321 sąż. z d. Zarczyce Mniejsze, pow.

§ 18.

jędrzejowskiego.
4. Józefie Nowaku, właścicielu dz. Nr 28, prze

Uchwały walnego zgromadzenia członków spółki,
w ym ienione w punktach d, c, f, g,

Ogłoszenia zarządu, dotyczące członków spółki, w y
wieszane być mają u przewodniczącego zarządu, zastępcy
przewodniczącego i u sołtysa wsi w miejscu do ogłoszeń
przeznaczonem, widocznem i dla każdego dostępnem.
Zwołanie walnego zgromadzenia członków' wraz z po
daniem terminu i porządku obrad musi być ogłoszone
przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania; rów
nież na tydzień naprzód obowiązany jest powiadomić pi
semnie przewodniczący zarządu władzę nadzorczą o zw o
łaniu zgromadzenia członków z podaniem terminu i po

strzeni 2 dz. 1607 sąż. z kol. Wronin Nawrotka, powiatu
miechowskiego.
5 . kazimierzu Grycnerze,
10 morg.

z d. Czarny Las 1 Dąbrowa, pow. kieleckiego.

6.

Janie Majosie, właścicielu przestrzeni 6 morg.

z d. Czarny Las i Dąbrowa, pow. kieleckiego.
7.

Ogłoszenia, dotyczące spółki, a mające na celu po
wiadomienie o danym przedmiocie szerszego ogółu, czy
nione są w miejscowym dzienniku wojewódzkim urzędo
wym i według uznania zarządu w innych pismach. Ogło
szenia podpisuje przewodniczący spółki.
Przewodniczący Spółki Wodnej Mąchocice Dolne

Jan Kaleta.

Antonim Zawada, właścicielu przestrzeni 10 morg.

z d. Czarny Las i Dąbrowa, pow. kieleckiego.
8.

Antonim Pinda, właścicielu przestrzeni 10 morg.

z d. Czai ny Las i Dąbrowa, pow. kieleckiego.
9.

rządku obrad.

właścicielu przestrzeni

Szymonie Klimku, właścicielu przestrzeni 1 morg.

169 pr. z dz. Nr 9, z kol. Karsznice Iły, pow. jędrze
jowskiego,
10. Kazimierzu Szopa, właścicielu dz Nr 76, prze
strzeni 2 dz. 847 sąż. z kol. Wężerów Dolny, pow. mie
chowskiego.
11. Janie Kyziole, właścicielu

dz. Nr 41, prze

strzeni 2 dz. 1350 sąż. kol Podlesice, pow. m iechowskiego.
12.

Antonim Dobrowolskim, właścicielu nieruch.

Młyn Lipnicki, pow. pińczowskiego.

Nr 11.

13.
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Janie Żelaznym, właścicielu placu 1156 łok.2

Orzechowskim,

właścicielu

działka

Antonim Sąsarzu, współwłaścicielu dz. Nr 2, ; G., pow. kieleckiego.

przestrzeni około 6 morg. z kol

31. Wincentym Marmurze, właścicielu

Zborówek A, powiatu

dz. Nr 31.

przestrzeni 1 dz. 2356 sąż. z kol. Brzeście Zaborze, pow.

stopnickiego.
15.

Antonim

' Nr 15, przestrzeni 3 dz. 1408 sąż. z koi. Strawczynek

1 340 łok .2 z nieruch Kielce Nr hip. 187.
14.

30.

j
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Stefanji Kowalskiej, współwłaścicielce dz. Nr i ,

pińczowskiego.
32. Antonim Podsiadło, właścicielu dz. Nr 18, prze
przestrzeni 2 ha 2523 m. z kol. Trzcieniec Podłowinia, [
strzeni 4. dz. 353 sąż. z kol. Ostrów Podleski, pow. w ło

pow. jędrzejowskiego.
16.

szczowskiego.

Tomaszu Jagieła, właścicielu dz. Nr 14, prze

33.

strzeni 6^ morg. 3 pr. z d. Kamienica, pow. m iechowskiego.
17.

5 dz. 241

1 dz. 597 sąż.

j

68 pr

z

Maciejówka

Tuchołowska

i przestrzeni

Juljannie

Klimek,

właścicielce dz. Nr 43 A,

przestrzeni 3 morg. 281 pr. z d. Zdzięsławice, powiatu

35.

22.

pow.

Jamę Czuprynie, właścicielu dz. Nr. 12, prze

strzeni 2 morg. z dz. Kawęczyn, pow. stopnickiego.

strzeni 3 dz. 185 sąż. z d. Przemęczanki A, pow. mie
chowskiego.

Zofji Szew czykow ej, współwłaścicielce działki

miechowskiego.
36.

Wawrzyńcu Wcisło, właścicielu dz. Nr 1, prze

mórg

Nr 9, przestrzeni 3 dz. 18u sąż. z d. Słomniczki,

miechowskiego.
21.

6 mórg i1/4 cz. dz. Nr 8 przestrzeni 6

z d. Teodorów, pow. pińczowskiego.

1 morg. 150 pr. z osad Nowa Wieś, pow. miechowskiego.
20.

sąż. i Nr 85 —

Jakóbie Tytko, właścicielu V2 dz. Nr 4, prze

34.

Michale Huma, właścicielu przestrzeni 5 morg. I strzeni
kol.

sąż., Nr 81 — 5 dz. 2.191

niczki, pow\ miechowskiego.

z kol. Zagorzyce B, pow. miechowskiego.
19.

6 0/o osady

909 sąż. wraz z budynkami na działku Nr 81 z d. Słom-

18. Jacku Dońcu, właścicielu dz. Nr 12, przestrzeni
przestrzeni

właścicielu

młynarskiej składającej się z działki Nr 72, przestrzeni

Franciszku Popioie, właścicielu przestrz. 2 morg.

z kol. Sadowię Buczyna, pow. w łoszczow skiego.
2 dz. 435 sąż. i dz. Nr 13,

Mendlu Szpilbergu,

37.

Piotrze Szpaku, właścicielu dz. Nr 12, prze

strzeni 2 dz. 2.286 sąż. z kol. Seredynka, pow. jędrze-

Magdalenie Pronobis, właścicielce dz. Nr 30 a,

jow skiego.

przestrzestrzeni 2 dz. 32 sąż. z d. Jeżów, pow. jędrze

38.

Pelagji

Radzi wiłłowej,

w łaścicielce d.

Oksa

jow skiego.
23. Marjannie Idziak, współwłaścicielce dz. Nr 5,

i Chycza, pow. jędrzejowskiego.

przestrzeni 1 dz. 1290 sąż. z kol. Kaczkowicko-Zatykskie

4 morg. 100 pr. z kol. Rakoszyn-Poraj,

T-wo, pow. pińczowskiego.

jowskiego.
40. Hipolicie Bielawskim, właścicielu praw zastawu

24.

Stanisławie

Gwiazda, w łaścicielu

dz. Nr 5,

39.

Francszku Janowskim, właścicielu przestrzeni

przestrzeni 2 dzies. 617 sąż. z Kol. Malko wice Grodzisko,

do 2-eh

pow. pińczowskiego.

pr. z d.Pojałowice, pow. m iechowskiego.

25.

Janie Lechu, właścicielu nieruch. Ług Pożdżeń,

pow. stopnickiego.
56.

41.

pow. jędrze

działków Nr 22 i 23, przestrzeni 12 mórg 23
Bronisławie Dziarkowskim, właścicielu d. Wola

W ięcławska, pow. miechowskiego.

Janie Płaszczyku, współwłaścicielu dz. Nr 24,

42.

Stanisławie Marji Józefie Rudnickiej, wierzy-

przestrzepi 3 dz. 180 sąż. z kol. Wielko Pole Obiechow-

cielce 1/2 sumy 3.000 rubli z % i Ew ikcją na nieruch.

skie i połowy dz. Nr 16, przestrzeni 13 morg. 194 pr.

Kielce Nr hip. 830.
43. Zofji Pigłowskiej, właścicielce nieruch. Kielce

z d. Nowa W ieś Jasieniec, pow. w łoszczowskiego.
27.

Edwardzie Eustachym

Grudzińskim, w ierzy

cielu

sumy 1000 rb. z.O/o i ewikcją połow y sumy 2000 rb.

z O/o

i ewikcją, zabezpieczonych

na folwarku Zacisze,

pow. jędrzejowskiego pod Nr 17 i 18 dz, 4-go.
28.

Janie

Czuber,właścicielu przestrzeni

7 morg.

W ojciechu Fitko wierzycielu sum 2.000 rb.

z procentami i

44.

Wiktorji

Jeziorowskiej,

w łaścicielce

placów

Ni Nr 11, 12, 13 przestrzeni 3.190 łokci kw. i w ierzycielce
suin z pod Nr Nr 14, 21, 22 i 25 w nier. Kielce Nr 59.

150 pr. z dóbr Psary, pow. kieleckiego.
29.

Nr hip. 168.

45.

Tomaszu

Augustyńskim,

właścicielu

działka

Nr 12, przestrzeni 5 mórg, 39 prętów z os. Donatkowice
A., pow. pińczowskiego.

ewikcją pod Nr38 dóbr Janów i kol.

46.

Wincentym W ieku, właścicielu działka Nr 11

Janów B. pod Nr 2 sumy 318 rb. z procentami i ew ik

przestrzeni 1 dz. 60 sąż. z kol. Brodacz, pow. stopnic

cją na dobrach Janów. Ewńkcji 4000 rb. pod Nr 42 na

kiego.

dobrach Janów i na kol. Janów B. pod Nr 2 Ostrzeże

47.

Wojciechu Biela, właśc. dz. Nr 14, przestrze

niami 300 rb. z procentami i kosztami na kol. Janów

4 dz. 130 sąż. z kol, Józefów M styczowski, pow. jędrze

B.^pow. pińczowskiego.

jow skiego.
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48.

W incentym Jędrychowskim, w łaścicielu i/e cz.

dz. Nr 10, przestrzeni 3 dz. 180 sąż. z kol. ObiechówWzory, pow. w łoszczowskiego.
49.

Nr 11.

4) Zaakceptowanie

kupna placu przy ul. Pakosz

dla budowy podstacji transformatorowej 15 KV.
5) Zaakceptowanie kupna od T-wa „Karpaty“ części

Józefie Sokole, właścicielu dz. Nr 3-a, prze

terenu, gianiczącego z placem Elektrowni,

strzeni 2 morg. i dz. Nr 4-a, przestrzeni 2 morg. z kol.

6) Wybory statutowe.

Równiny A, pow. stopnickiego.

7) Wnioski akcjonarjuszów.

Termin regulacji spadków wyznaczonych na dzień
pierwszy po upływ ie 6-ciu m iesięcy od dnia pierwszego
ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym

w kancelarji Wy

działu Hipotecznego Sądu Okręgowego w Kielcach.

LICYTACJE i PRZETARG I.

(2 — 1)

Wydział Powiatowy Sejmiku Opatowskiego po
OBWIESZCZENIA RÓŻNEJ TREŚCI.

daje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 kwietnia r. b.

Wydział Powiatowy Sejmiku Będzińskiego niniejszem podaje do publicznej wiadomości, że uchwała Sej

dzie- się przetarg na dostawę materjalów i roboty kon

miku Powiatowego pow. będzińskiego z dnia 26 września

dowych drogach bitych w 1929/30 r. na warunkach na

1928 roku o otwarciu

stępujących :

o godzinie 11-ej w Diurze W ydziału Powiatowego odbę

w miastach Dąbrowie Górniczej

i Czeladzi oddziałów Komunalnej Kasy Oszczędności pow.

serwacyjne, zaprojektowane do wykonania na sam orzą

1) Przetarg rozpocznie się in minus od ogólnej sumy

będzińskiego w Będzinie została zatwierdzona przez Pana

kosztorysowej 312178 zł., przyczein dopuszczalne są oferty

W ojewodę Kieleckiego reskryptem z dnia 28 go stycznia

na dostawy i roboty częściowe.
2) Szczegółowe kosztorysy i w ykazy

1929 roku L. Sm. 2989/5-6.

materjałów

przedsiębiorcy mogą przeglądać w godzinach urzędowych
do godziny 10-ej dnia 4 kwietnia r. b. w biurze Oddziału

Gminne kasy pożyrzKOwo-oszczędnościowe.
Podaje się do wiadomości, że na zasadzie rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia
1924 roku o organizacji i ustalaniu statutów gminnych

3) Oferty będą przyjmowane przez Oddział Drogowy
do godziny 10-ej dnia 4 kwietnia 1929 roku.
4) Oferent winien szczegółowo wymienić w ofercie

(Dz. Ust.

roboty, które podejmuje się wykonać z podaniem cen

1924 r.) i rozporządzenia

na poszczególne roboty, względnie z podaniem °/o opustu

kas wiejskich pożyczkowo - oszczędnościowych
R. P. Nr 118, poz. 1069 z

Drogowego Wydziału Pow iatow ego.

Ministra Spraw W ewnętrznych z dnia 13 marca 1925 r.
wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu o statucie

od cen kosztorysowych.

5) Przedsiębiorców

będą

obowiązywały

warunki

pożyczkowo - oszczędnościo

ogólne i techniczne Wydziału Powiatowego, które są do

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

nabycia w Oddziale Drogowym po cenie 1 zł. za egzem 

zorganizowana gminna kasa pożyczkowo-oszczędnościowa

plarz i które będą stanowić integralną część umowy.

normalnym

gminnych

kas

z prawem zaciągania zobowiązań do 20-krotnej wysokości

6) Oferent winien zaznaczyć w ofercie, że przepisy

kapitałów zakładowego i zasobowego kasy w Biechowie,

techniczne są mu znane i zgadza się na stosowanie ta

pow. stopnickiego, z kapitałem zakładowym 4000 zł.

kowych.
7) Oferty winny być składane w kopertach zam
kniętych. Do chwili otwarcia ofert przy przetargu, oferta

Zarząd Elektrowni w Kielc ach, Sp. Akc. zawia-

może być wycofana, uzupełniona ,względnie zmieniona.

damiamia PP. Akcjonarjuszów, że dnia 29 kwietnia 1929 r.

Po otwarciu ofert,

0 godzinie 10 przed południem odbędzie się w Warszawie

może zarządzić uzupełniający przetarg ustny. Podpisanie

w lokalu przy ul. Czackiego 8 m. 6 Zwyczajne Walne

umowy nastąpi po zatwierdzeniu przez

Zgromadzenie Akcjonarjuszy, z następującym porządkiem

tow y przetargu, przyczem W ydział Pow iatow y może bez

dziennnym :

podania powodów przetarg unieważnić, wybrać i zatwier

1) Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej o re
zultatach eksploatacji za rok 1928.
2) Rozpatrzenie i aprobata bilansu i rachunku Stial

Komisja przeprowadzająca przetarg
Wydział Powia

dzić ofertę według swobodnego wyboru niezależnie od
wysokości oferty.

Oferent w ycofujący ofertę przed za

warciem umowy lub odmawiający

podpisania

umowy,

1 Zysków, zakończonego na dzień 31 grudnia 1928 roku.

względnie nie stawiający się w oznaczonym mu terminie

3j Rozpatrzenie i aprobata budżetu i planu dzia

do podpisania um owy, traci wadjum na rzecz Wydziału

łania na rok 1929.

Powiatowego.

Kielecki D ziennik W ojew ódzki.

Nr l i .

8)

Składający ofertę przedsiębiorca winien ziozyć

przed otwarciem ofert wadjum do Kasy Sejmiku w w y
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Stanisław Boksa (rocznik 1888) zam ieszkały w Jo-

aniowie, gm iny Wieika-Wola, pow opoczyńskiego, zgubił

sokości 5 % oferowanej sum y jako zabezpieczenie, że nie

książeczkę wojskową, wydaną w 1923 r. przez Powia

cofnie przyjętej przez Wydział Pow iatow y oferty i pod

tową Komendę Uzupełnień w Końskich.

pisze umowę.

(3— 3)

Kazim ierz Sojda, zamieszkały we wsi Strzegom,
gm. Osiek, pow. sandomierskiego, zgubił książeczkę woj
skow ą, wydaną przez P. K. U. Ostrowiec, którą unie

Hi^Litrai uiiasta Iłży ogłasza, że w dniu 4 kw iet
nia 1929 r. o gedz.

ważnia się.

10 rano w biurze tut. Magistratu

odbęazie się licytacja ustna na wydzierżawienie

J ó ze f Wijas (rocznik 1895) z Kielc, zgubił ksią

młyna

żeczkę wojskową, wydaną Przez P. K. U. w Kielcach,

wodnego m iejskiego na okres dwunastoletni.
Cena w yw oław cza

(3 —3 )

Którą

300 zł. miesięcznej dzierżawy.

W ymagana przy licvtacji kaucja w kwocie 360 zł. W a
runki licytacyjne przeglądać można codzienie w biurze
Magistratu.

unieważnia się.

(3 — 3)

Stanisław Grela (roczn. 1903) z Kościejowa, gm.
|| Racławice, pow. m iechowskiego, zguDił książeczkę woj-

|J

Komornik Sądu Grodzkiego w Wolbromia ua za
sadzie ark 1033 L). P. C. ogłasza, że w dniu 12 kwietnia
1929 r. o godz. 10-ej rano w miejscu przechowania t. j.
na osadzie Piotra Kornobisa w K leszczowie, gm. Pilica,
odbędzie się licytacja żyw ego inwentarza, zboża i ziemio
płodów oszacowanych na 5700 zł., a należących do Piotia

skową wydaną przez P. K. U. Miechów, którą unieważnia się.
(3 -2 )
'I
Miechowski Starosta Pow iatow y unieważnia zagu
biony dowód osobisty, w ydany przez Starostwo w Mie
chowie i dokument w yjshow y w ystaw iony przez Powia
tową Komendę Uzupełnień w Miechowie na imię Moszka

Joska (2-ch im.) Szpigla.

(3— 2)

Unieważnia się zagubiony w eksel in blanco do sum y
100 złotych z podpisem Jana Piątka, zam. w Otoli, pow.
olkuskiego.
(3 — 2)

Kornobisa zam. w Kleszczowie, gm. Pilica.

Zagubioną legitym ację słuzDową Nr zO, wydaną dn.
ZA fiU ilttPłlB

D O K U M E N T Ó W .

4 stycznia

1926 r. przez Komendę W ojewódzką P

P.

w Kielcach, oraz szoferskie prawo jazdy Nr 60 na pro
Zaginął dowód osobisty Nr 76111 serja C, wydany

wadzenie samochodów, wydane przez Dyrekcję Robót Pu

"przez Starostwo miechowskie na imię Stanisława Kwiet

blicznych w Kielcach, oba powyższe dokumenty na im ię

nia, zam. w e wsi Lgota W ielka, gm. Rzeżuśnia, pow.

Bolesława Kotowskiego st. przodownika poi. państw.,

m iechowskiego.

unieważnia się.

( 3 —3)

Stępień A ndrzej z Kamionki, pow. miechowskiego,

(3 — 2)

Eugenjusz Schonborn, lekarz weterynaryjny po

zgubił dowód osobisty w ydany przez Starostwo w Mie

wiatu będzińskiego ogłasza o zagubieniu legitymacji służ

chowie i książeczkę w ojskow ą wydaną przez Powiatową

bowej, wydanej przez Urząd Wojewódzki w Kielcach na

Komendę Tlzupemień w M iechowie.

rok 1929.

(3 — 3)

Franciszek Zbierański z Damjan, gm. Moskarzew,
pow. włoszczow skiego, zguoił dowód osobisty

wydany

przez Starostwo w e W łoszczow ie w dniu 19 marca 1923 r.
za Nr 226317 i książeczkę

w ojskow ą roczn. 1894 w y

daną przez P. K. U, Częstochowa, które unieważnia się.
(3 -6 )

Wojciech M zyk zam. w Kadzicach, gm. Klimontów,
pow. miechowskiego (rocznik 1905) zgubił książeczkę woj
sk ow ą, wydaną przez P. K. U. Miechów, którą unie
ważnia się.

(3 — 3)

Lejbuś Machel Drelich (rocznik 1893) zamieszkały

(2 — 2)

Zaginęła książeczka wojskowa, wydana przez Pow.
Kom. Uzupełnień Kraków-raiasto na imię Hersza Joska
Singera (rocznik 1901), którą unieważnia się.
(3 — 2)

Aleksander Kotelski, zam. 'w Dąbrowie Górniczej,
zgubił dowód osobisty wydany

przez Starostw o w Bę

dzinie dnia 7 marca 1927 r., który unieważnia się
( 3 — 2)
Skradziono

następujące

dokum enty na

nazwisko

Wiktora Michała Pietrusiewicza : 1) dowód osobisty w y
dany przez Starostwo w Radomiu, 2) książeczkę wojsko
wą wydaną przez P. K. U. Radom, 3) legitym ację upraw

w W itówce, gra. Rzeżuśnia, pow. m iechowskiego, zgubił

niająca do noszenia odznaki I-ej Brjgady Legjonów

książeczkę w ojskową, wydaną przez P K. U. Miechów,

skich, 4) legitym ację członkowską Związku Pracowników

fctórą unieważnia się.

Bankowych, 5) legitym ację człon k ow sk ą Związku Pra

(3 — 3)

Pol
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cow ników Biurowych Handlowych i Przem ysłow ych m. st.
W arszawy. P ow yższe dokumenty unieważnia się. (3 — 2)

Stefan Korngold (rocznik 1889), zam. w Często
chow ie, zgubił Książeczkę wojskową wydaną przez P. K. U
Częstochowa, którą unieważnia się.

(3 - 1)

Jan Bajak z Brzezia, gm. Opatów, pow. opatow
skiego, unieważnia skradzioną książeczkę wojskową w y 
daną przez 2 p art. poi. w Kielcacn.

(3— 1)

Jan Gawron, a Jana (rocznik 1902), zam. w Modrzanach, unieważnia zagumoną

książeczkę

wydaną przez P. K. U. Pińczów .

wojssow ą,

Nr 11.

Jan Maruszan z Pliskowoli, gm. Osiek, powiatu
sandomierskiego, zgubił książeczkę

wojskow ą wydaną

przez P, K. U. Ostrowiec, którą unieważnia się.

(3 — 1)

L udw ik Szeloch z Radomia zgubił dnia 14 marca
1929 r. paszport zagraniczny wydany przez Starostwo
w Radomiu.

(3 — 1)

Komenda Policji Państwowej w Radom.u unieważnia
zgubioną legitym ację służbow ą Nr 2518

wydaną przez

Komendanta W ojewódzkiego Policji Państwowej w Kiel
cach na imię Stanisława Bochntaka.

(3 — 1)

W. Sałat z Częstochowy unieważnia dowód osobisty,
zagubiony dnia 27 stycznia 1929 r.

( 3 — 1)
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