Kielce, dnia 15 czerwca 1929 r.
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DZIAŁ

URZĘDOWY.

Nr. 60, poz, 441) podaję do publicznej wiadomości, że
firma W. A. Harriman i Spółka w Nowym Yorku wniosła

90.
Obwieszczenie W ojewody K rakowskiego
z dnia 25 maja 1929 roku

dochodzeniu w z wiązka z ndzieleniem uprawnienia
rządowego na zakład eklektr. firmie W. A. Harri
man i S-ka.
o

Stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Mi
nister jalnego z dnia 20 maja 1923 r. (Dz. U. R. P.

do Ministerstwa Robót Publicznych podanie o udzielenie
uprawnienia rządowego w m yśl art. 1 Ustawy elektrycz
nej z dnia 21 marca 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 34,
poz. 277) na zakład elektr.
P ow yższy zakład

elektryczny ma służyć do w y

twarzania, przetwarzania, przesyłania i rozdzielania energji
elektrycznej

w celu zawodowego jej zbytu na następu

jącym obszarze:

W ojewództwo Warszawskie — pow iaty: war-

K ielecki D ziennik W ojewódzki. Poz. 91, %2 i 93.
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3zaw ski, grójecki,

91 .

błoński, soch a czew sk i, raw ski, sk ier

n iew ick i, łow ick i, gostyn iń sk i i k u tn ow sk i.

W ojewództwo Łódzkie — powiaty:

Jęczycki,
łódzki, brzeziński, łaski, sieradzki, piotrkowski i radomski.

OGŁOSZENIE
Okręg. Urzędu Górniczego Sosnow ieckiego
z dnia 10 czerwca 1929 roku

/

Województwo Kieleckie — całe W ojewództwo.
W ojewództwo Lunelskie — p ow iaty: puławski,
janowski i lubelski.

Województwo Krakowskie — całe W ojewództwo.
W ojewództwo Lwowskie — pow iaty: tarnobrze
ski, niski, kclbuszow ski, łańcucki, przeworski, strzyżowski,
brzozowski, krośnieński, sanocki, liski i rzeszow ski.
Z pow yższego

obszaru wyłączone są te obszary,

na których istnieją zakłady elektryczne uprawnione zgod
nie z ustawą.
Napęd ma być w odny i cieplny, prąd zmienny,
trójfazowy, sieć napowietrzna, częściow o podziemna.
Czas trwania uprawnienia miałby wynosić 60 lat.
Dochodzenie

w sprawie pow yższej,

przewidziane

w §§ 11 do 13 wspom nianego rozporządzenia ministerjalnego,
zlecenia

przeprowadzi W ojewoda
reskryptem

Ministerstwa

Krakowski na mocy
Robót

Publicznych

z dnia 18 maja 1929 r. L. XVII-1536/29.
Rozprawa, której celem jest zbadanie dopuszczal
ności i celowości udzielenia uprawnienia i doprowadzenia

Nr 24.

o odkryciu rudy żelaznej.
Okręgowy Urząd Górniczy Sosnowiecki na zasadzie
art. 481

U staw y Górniczej (Zb. pr. ces. ros. tom. VII,

wyd, 1912 r.) ogłasza, że mieszkaniec wsi Psary Józet
Rudolf odkrył rudę żelazną w dniu 14 maja 1929 roku
na gruncie Stanisława Papieskiego we wsi Dąbie, kolonja
Swaty, gm. W ojkowice Kościelne, pow. będzińskiego, zapomocą szybiku poszukiwawczego, znajdującego się w odle
głości 345 tnetr. na północno-zachód od drogi kolonji
Sw aty, wsi Dąbie licząc tę odległość po miedzy, stano
wiącej granicę gruntów Stanisława Papieskiego i J ó zefi
Kubika, i pułożonegu przy tejże miedzy.
Na skutek powyższego życzący sobie mogą w ter
minie miesięcznym od daty niniejszego ogłoszenia podać
do O kięgow ego Urzędu Górniczego Sosnow ieckiego w Dą
browie Górniczej piśmienne protesty i uwagi.
O dniu i miejscu rozpatrzenia tjc h protestów na
stąpi ogłoszenie osobne.

do wszechstronnego w yśw ietlenia kw estyj, objętych ew en

Naczelnik Okręg. Urzędu Gorn. Sosnow ieckiego

tualnie poJniesionemi zaizutam i i żądaniami oraz usu

Inż. Stecki.

nięcie ewentualnych kwestyj spornych drogą dobrowol
nego porozumienia, odoędzie się:

W Krakowie w dniu 8 lipca
W Kielcach w dniu 11 lipca
W Łodzi w dniu 15 lipca
W Warszawie w dniu 17 lipca
W Lublinie w dniu 19 lipca b. r. i
we Lwowie w dniu 22 lipca 1929 roku we
właściwym Urzędzie WojewódzKim.

92.

OGŁOSZENIE
Okręgo wógo Urzędu Ziem skiego w Kielcach
z dnia 4 czerwca 1929 roku

o scaleniu gruntów.

Początek rozprawy

O kręgowy Urząd Ziemski w Kielcach na podstawie

wyznacza się w powyższych dniach na godzinę 9 rano.

art. 18 Ust. z dnia 31 lipca 19'ż3 r. o scalaniu gruntów

Plany projektowanego obszaru zasilania, opisy tech

(Dz. Ust. Nr 9 2 /2 7 , poz. 833) podaje do publicznej w ia

niczne zakładu elektrycznego oraz projekty uprawnienia

domości, że orzeczeniem tegoż Urzędu z dnia 4 kw ietnia

rządowego będą w yłożone do publicznego przeglądu we

1929 r.J na zasadzie p. c art. 10 Ust. z dnia 11 sierpnia

w szystkich

wyżej

wym ienionych

Urzędach

Wojewódz

1923 r. o org. Urz. Ziemsk., oraz art.

17 Ust. z dnia

kich — Dyrekcjach Robót Publicżnyeh (referaty elektryczne)

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

w czasie od dnia 10 czerwca 1929 roku do dnia roz

poz. 833) postanowiono ustalić obszar scalenia gruntów

prawy, wyznaczonej

w si Ossowie, gminy

w danym Urzędzie W ojewódzkim

i dostępne do przejrzenia przez zainteresowanych w go

*

Jedlińsk, pow.

a

radomskiego, na

90.15 ha, obejm ujących grunty tabelowe i otrzymane za

dzinach urzędowych. Zarzuty, żądania i zastrzeżenia w spra

sei wituty wymienionej wsi i włączyć cały ten obszar do
w ie udzielenia uprawnienia rządowego należy wnośić do li obszaru scaleniowego ustalonego oizeczeniem z dnia 22-go
w łaściw ego Urzędu W ojewódzkiego do dnia wyznaczonej
w rześnia 1927 r. (spr. Nr. 47) dla w si W ola Goryńska
w danym Urzędzie W ojewódzkim rozprawy, a najpóź tejże gminy.
niej w czasie trwania tej rozprawy.

Zarzuty, żądania

Orzeczenie to uprawomocniło się w dniu 10 maja
i zastrzeżenia, wniesione po upływ ie powyżej w yznaczo i 1929 roku.
nych terminów, nie będą przedmiotem rozpatrywania.
Naczelnik Biura O. K. Z .: Ap. Łukaszewicz.
Wojewoda Krakowski: Dr. Kwaśniewski.
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93.

17 Ust. z dnia 31 lipca 1923 roku o scalaniu gruntów

OGŁOSZENIE

(Dz. Ust. Nr. 92/27j(poz. 833) postanowiono ustalić ob
szar scalenia gruntów wsi O brzęk , gm iny Jedlińsk, pow.

O kręgowego Urzędu Ziem skiego w Kielcach

radomskiego, na 138.78 ha, obejmujących grunty tabe

z dnia 7 czerwca 1929 roku

low e i otrzymane za serwituty w3i Obrzęk 99.42 ha i hi
poteczne kol. Adaminów 39,36 ha.

o scalania gruntów.

Orzeczenie to uprawomocniło się w dniu 10 maja
Okręgowy Urząd Ziemski w Kielcach na podstawie

1929 roku;

art. 1S Ust. z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów
e) 4 kwietnia 1929 r. na zasadzie p. c art. 10 Ust.

(Dz. Ust. Nr. 9 2/27, poz. 833) podaje do publicznej wia
domości, że orzeczeniem tegoż Urzędu z d n ia :

z dnia 11 sierpnia 1923 r. o org. Urz. Ziemsk., oraz art.
17 Ust. z dnia 31 lipca

1923 roku o scalaniu gruntów

a) 30 listopada 1928 r. na zasadzie p. c art. 10 Ust.

(Dz. Ust. Nr. 92/27, poz. 833) postanowiono ustalić ob

z dnia 11 sierpnia 1923 r. o org. Urz Ziemsk., oraz art.

szar scalenia gruntów wsi Zalesie , gminy Rembów, pow.

17 Ust. z dnia 31 lipca 1923 roku o scalaniu gruntów

opatowskiego, na 188*85 ha, obejmujących

(Dz. Ust. Nr. 92/27, poz. 833) postanowiono ustalić ob

gruntów tabelowych i 38 77 ha otrzymanych za służeb

szar scalenia gi untów wsi Sancygniów, gm. Sancygniów,

ności wym ienionej wsi.

powiatu pińczowskiego,

na 208.50 ha, obejm ującycn:

100.86 ha gruntów tabeiow ych wsi Sancygniów, 43.40 ha
gruntów zakupionych w e wsi Sancygniów poduchowny,
10 30 da gruntów dokupionych w e wsi Pozelów poplebański, 18 46 ha gruntów

tabelowych

wsi Sancygniów

poduchowny, 0 29 ha gruntów nabytych przez gospoda
rzy tej wsi w Pozelowie poplebańskim, 4*15 ha gruntów
tabelowych wsi Pozelów poplebański, 4.92 ha gruntów
zasei witutow ych tej wsi, 10.00 ha gruntów hipotecznych
maj. Sancygniów dla sprostowania granic.
Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy orzecze
niem Min. Reform Rolnych z dnia 11 kwietnia 1929 r .;
b) 18 stycznia 1929 r. na zasadzie p. c art. 10 Ust.
z dnia 11 sierpnia 1923 r. o
17 Ust. z dnia 3 l lipca 1923

org. Urz. Ziemsk., oraz art.
roku o scalaniu gruntów

(Dz. Ust. Nr. 92/27, poz. 833) postanowiono rozszerzyć
obszar scalenia gruatów wsi Wola Owadowska , gminy
Kozłów, pow. radomskiego, przez w łączenie ao tego ob
szaru 10.1814 ha łąk wsi Owadów.
Orzeczenie to uprawomocniło się w dniu 10 maja
1929 ro k u ;

17 Ust. z

dnia 31 lipca 1923

ha

w dniu 7 maja

toku;

f) 22 października

1928 r. na zasadzie p. c. art.

10 Ust. z dnia 11 sierpnia 1923 r. o org. Urz. Z iem sk,
oraz art. 17 Ust. z dnia 31 lipca 1923 r. o scalani gruntów
(Dz. Ust. Nr. 92/27, poz. 833) postanowiono ustalić ob
szar scalenia gruntów wsi Guzów, gminy Orońsk, pow
radomskiego, na 772 34 ha, obejm ujących: 94.28 ha grun
tów tabelowych wsi Wola Guzowska, 161.99 ha gruntów
tahelow ych wsi Guzów, 363.19 ha gruntów hipotecznych
kol. Guzów, 76.16 ha gruntów hipotecznych kol. Wola
Guzowska i 76.72 ha gruntów hipotecznych kol. Karolinów
Orzeczenie tr zostało utrzymane

w mocy orzecze

niem Min. Reform Rolnych z dnia 11

kwietnia 1929 r . ;

g) 2 maja 1929 r. na podstawie

p. c art. 15 i art.

17Ustawy scaleniowej z dnia 31 lipca 1923 r.

(Dz. Ust.

Nr. 92/27, poz. 833) postanowiono rozszerzyć obszar sca
lenia gruntów wsi R ó żn ica , określony orzeczeniem z dnia
6 stycznia 1829 r. i włączyć do niego z urzędu 99.47 ha
grutów pochodzących z parcelacji majątku państwowego
Różnica, a stanowiących jednostkę administracyjną kolonja

c) 18 stycznia 1929 r. na zasadzie p. c. art. 10 Ust.
z dnia 11 sierpnia 1923 r. o

Orzeczenie to uprawomocniło się
1929

150 08

org. Urz. Ziemsk., oraz ait.
roku o scalaniu gruntów

Różnica.
Orzeczenie to uprawomocniło się w dniu 2 czerwca
1929 roku.

(Dz. Ust. Nr. 92/27, poz. 833) postanowiono ustalić ob

Za Prezesa

szar scalenia gruntów' wsi Mroczków Ślepy, gminy Kszczo-

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

nów, pow. opoczyńskiego, na 616.85 ha, obejmujących
g runty wymienionej wsi tabelow e — 367.15 ha, otrzy
mane za serwituty — 231.90 ha i hipoteczne kolonje Le-

94.

litków 16,80 ha, oraz celem wyprostowania granic około

Zarządzenie W ojewody Kieleckiego

1 ha gruntów wsi Suarki.

z dnia 6 czerwca 1929 roku

niem Min. Reform Rolnych z dnia 13 kwietnia 1929 r .;

o miejscach sprzedaży majątkn ruchomego przy egze
kucjach sądowych.

d) 4 kwietnia 1929 r. na zasadzie p. c art. 10 Ust.

Na zasadzie art. 1023 ustawy postępowania cyw il

Orzeczenie to zostało utrzymane w m ocy orzecze

z dnia 11 sierpnia 1923 o org. Urz. Ziemsk., oraz art.

nego z roku 1864 zarządzam,"'co następuje:
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§ 1.

Sprzedaż majątku ruchomego przy egzeKu-

cjach sądowych odbywać się winna

Nr 24.

DZIAŁ N IEU R ZED O W Y.

w r. 1929 na ob

szarze województwa kieleckiego przy Magistratach oraz

S T A T U T

Urzędach gminnych.
§ 2.

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem
W ojew oda: Wl. Korsak.

ogłoszenia.

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

95 .
Zawiadomienie W ojewody Kieleckiego

ORGANIZACJA KASY.

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

z dnia 8 czerwca 1929 roku

§ 1.

o rozpoczęciu urzędowania przez starostwo powia
towe w Szczuczynie.

Komunalna K asi Oszczędności powiatu radomskiego

Na podstawie pisma Pana W ojewody Nowogrodz

w Radomiu zorganizowana jest pod powyższą nazwą z sie

kiego z dnia 25 maja 1929 r. Nr. 5375/org. podaje się

dzibą w Radomiu przez Związek

do publicznej wiadomości, iż urzędowanie starostwa po

domskiego w Radomiu.

wiatowego w Szczuczynie, województwa nowogrodzkiego,
w związku z nowoutworzonym

na mocy rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1929 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 33, poz. 307) powiatem szczuczyńskiem — rozpo

Komunalny powiatu ra

Nazwa powyższa stanowi równocześnie firmę Kasy,
a wymieniony

Związek

jest

związkiem

poręczającym

tej Kasy.
Terytorjalny zakres działania Kasy powyższej stanowi
obszar powiatu radomskiego.

częło się z dniem 1 czerwca 1929 r.
W skład powiatu szczuczyńskiego

wchodzą z po

§

wiatu lidzkiego gminy : Dziembnów, Lebioda, Nowy Dwór,

2.

Orla, Ostryna, Różanka, Sobacińce, Szczuczyn, W asiliszki,

Komunalna Kasa Oszczędności powiatu radomskiego

Zołudek, oraz z powiatu grodzeńskiego gmina Kamionka,

w Radomiu posiada odrębną osobowość prawną i w gra
nicach statutu niniejszego korzysta z uprawnień, przyzna

W ojew oda: w z. Dr. Kroebl.

nych Komunalnym Kasom Oszczędności rozporządzeniem
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 kwietnia
o Komunalnvch

96 .

Kasach Oszczędności

Nr 38, poz. 339).

Zawiadomienie W ojewody K ieleckiego

Kasie tej służy prawo otwierania zbiornic, oraz prawo

z dnia 12 czerwca 1929 roku

o zmianie granic powiatów baranowickiego i stołpeckiegu w województwie nowogrudzkicm.

otwierania oddziałów na podstawie uchwały Sejmiku Po
wiatowego i za zgodą Władzy Nadzorczej.

Na podstawie pisma Pana W ojewody w Nowogródku
z dnia 5 czerwca

1929

1927 r.

(Dz. Ust. Rz. P.

§ 3.

r. Nr. 563/org. podaje się do

Zadaniem Komunalnej Kasy Oszczędności powiatu

publicznej wiadomości, iż na mocy rozporządzenia Rady

radomskiego w Radomiu jest ułatwić gromadzenie oszczęd

Ministrów z dnia 26 kwietnia 1929 r. o zmianie granic

ności i ich oprocentowanie, oraz uprzystępniać ludności

p ow iatow :

tani kredyt.

baranowickiego

R. P. Nr, 328)

i

stołpeckiego

w yłączone zostały

(Dz.

U.

z gminy wiejskiej

§ 4.

Wolna w powiecie baranowickim, w sie: Mała Niedźwiadka,
Wielka Niedźwiadka, Chlupicze, Jurewicze, Szeremowicze,

a)

Związek Komunalny powiatu radomskiego, jak

Szczerbowicze, Zadźwieja, Rzepiszcze, miasteczko Poło-

Związek poręczający Kasę, ponosi wobec osób trzecich

neczka, osada Husaki, folw arki: Połoneczka, Niedźwiadka,

odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania Kasy.

Zadźwieja, Daleńszczyzna, Marysin, Ulanowszczyzna, ko-

bj Jednocześnie Związek Komunalny powiatu radom

lonja Niechnicze i włączone do gminy wiejskiej Żucho-

skiego przekazuje Komunalnej Kasie Oszczędności powiatu

wicze w powiecie stołpeckim .

radomskiego:

Jako dzień faktycznego dokonania zmiany granic
powiatów baranowickiego i stołpeckiego ustalony został
dzień 15 czerwca 1929 roku.
Za W ojewodę

kapitał zakładowy zł. 75.000.—
,,

zapasowy

,,

1.400.74

z Kasy Oszczędności powiatu radomskiego, której statut

D r Winiarz.

zatwierdzony został postanowieniem

Ministerstwa Spraw

Wewnętrznych z dnia 6 marca 1923 r, L. S. F. 781/23,

Nr 24.
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kompetencje organów Kasy i jej Komisji Rewizyjnej.
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Członkowie Rady i Zarządu Kasy nie mogą wcho
dzić w stosunek osobistego dłużnika do Kasy bez specjalnej uchwały Rady Kosy.

§ 5.
Organami Kasy są:
1) Rada Kasy, jako organ posiadający prawo stano
wienia w sprawach Kasy,

§ 9.
Rada Kasy wyraża wolę swoją w formie uchwał.
Uchwałom Rady Kasy zastrzega się prżedewszystkiem :

2) Zarząd Kasy, jako organ wykonawczy.

a) ustanawianie regulaminów czynności własnych, jej
komisji oraz czynności Zarządu Kasy;

§6.
Rada Kasy jest ciałem kolegjalnem, składającem się

b) wybór i odwołanie Zarządu Kasy;
c) nabywanie realności, celem lokaty funduszu emery

z 6-ciu członków.
Członkami Rady Kasy mogą być tylko osoby, posia
dające prawo wybieralności do Rad gmin wiejskich lub
miejskich na obszarze Państwa. Członków Rady Kasy wy

talnego funkcjonarjoszów (pracowrpków) Kasy, oraz
nabywanie i budowę realności dla władnego użytku
z kapitału zasobow ego;

biera na lat 3 Sejmik Powiatowy, najmniej 3 ch członków

d) zbywanie i obciążanie majątku Kasy, prZjjmowanie

mnsi być wybranych z grona Sejmiku Powiatowego, reszta

na jej rzecz darowizn i zapisów oraz obejmowanie

może pochodzić z poza tego grona.

zarządów fundacji;

Stale jednakże musi

być zasada, by w składzie Rady każdocześnie istniała po
Z pośród swych członków, wybranych z grona Sej
miku Powiatowego, wybiera Rada Kasy zwykłą większością
głosów przewodniczącego i jego zastępcę.

nie zastępców prawnych Kasy;
f) postanawianie o wnioskach,

jakie imieniem

Kasy

mają być przedkładane Związkowi poręczającemu

Ustępujący członkowie Rady mogą być ponownie
wybrani.

w sprawach Kasy,

a w szczególności w sprawie

otwierania na terytorjum tegoż Związku oddziałów

Zmiana składu kadencji Sejmiku Powiatowego nie
wpływa

e) odstąpienie od sporów prawnych, tudzież zatwier
dzanie ugod w tych sporach prawfńych, ustanawia

łowa członków z grona Sejmiku Powiatowego.

na okres urzędowania

Rady Kasy,

względnie

członków Rady Kasy

i zbiornic, jak również organizowania zakładów za
stawniczych (lombardów);
g) ustanawianie zasad co do

sposobu zawiadywania

Ustępujący członkowie powinni pełnić swe obowiązki

i użytkowania majątku Kasy oraz co do administra

aż do czasu ukonstytuowania się Rady w nowym składzie.

cji wszelkich jej urządzeń, a w szczególności jej od
działów,

§ 7.

zbioinic

i zakładów zastawniczych (lom

bardów) ;
Zarząd

Kasy

stanowi

kolegjum

złożone

z 4-ch

członków, powołanych przez Radę Kasy zwykłą większością
głosów na okres trzech lat.
Naczelnik Zarządu wybierany 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

wydatki przeliminarzem niepi zewidziane;
i) przyjmowanie do wiadomości sprawozdań Zarządu
Kasy, rocznych zamknięć rachunkowych, tudzież bi
lansów Kasy oraz przedkładanie ich Związkowi po
ręczającemu (§ 29 statutu niniejszego);
j) postanowienia o użyciu funduszu zasobowego w gra
nicach ustawowych i stawianie wniosków

jego zastępcy.
Naczelnikiem,

h) ustalanie preliminarzy Kasy, oraz przyzwalanie na

względnie

członkiem

Zarządu niuże

o roz

dziale zysków, powstałych z obrotów K a sy ;
k) postanawianie w granicach ustalonych Statutem ni

być wybrany płatny Dyrektor Kasy.

niejszym o wnioskach Zaiządu w sprawie zaciągania

§ d.

pożyczek;

Równocześnie nie można być członkiem Rady i Za

szej wysokości wkładów, tudzież terminów wypowia

rządu Kasy
W miejsce członkp Rady Kasy, który

1) ustalanie na wniosek Zarządu dopuszczalnej najwyż

przyjął wy

dania tychże

oraz wysokości i początku obowiązy

bór do Zarządu Kasy, wybiera Sejmik Powiatowy inną od

wania każdoczesnej

powiednią osobę f§ 6 statutu niniejszego) na członka Rady,

sunku do dłużników Kasy,

stopy procentowej

tak w sto

jak i jej wierzycieli,

a w miejsce członka Zarządu Kasy, który przyjął mandat

z prawem upoważnienia Zarządu do czynienia w po

członka Rady Kasy, wybiera Rada Kasy innego członka

szczególnych przypadkach

do Zarządu.

w powyższym względzie zasad ;

odchyleń od ustalonych
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ł) ustanawianie regulaminów

Nr 24.

siedzenia zapomocą pisemnego zaproszenia,

wewnętrznych oraz in

z podaniem

strukcji dla Zarządu i pracowników (tunkcjonarjuszówj

porządku obrad, lub też w drodze ustnego zapowiedzenia

K asy, obowiązujących, również klijentelę Kasy co do

posiedzenia.
Zaproszenie pisemne doręczone być powinno za po

sposobu załatwiania spraw ;

twierdzeniem odbioru, zapowiedzenie ustne potwierdzone

mj udzielanie upoważnień do podpisywania firmy Kasy

oraz dokumentów, mocą których Kasa zaciąga zobo I być powinno proiokularnie.
Przewodniczący Rady otwiera i zamyka posiedzenie

wiązania wubec osób trzecich, udzielanie pełnomo

Rady oraz kieruje jej obradami.

cnictw, upoważniających do zaciągania takich zobo
wiązań i do działania imieniem Kasy, jakoteż udzie

§

lanie Kierownikom poszczególnych działów admini
stracji

Kasy,

jej

11.

Członkowie Rady Kasy obowiązani są uczęszczać

oddziałów, zbiornic i zakładów

regularnie na posiedzenia Rady Kasy.

prawa do następowania Kasy nazcw.iątrz w ich za

Członek, który bez usprawiedliwienia opuścił 4 ko

kresie działania, tudzież upoważnień do podpisywa

lejne posiedzenia Rady Kasy, może być pozbawiony man

nia w tym zakresie firmy, oraz wspomnianego ro

datu z mocy uchwały Sejmiku Powiatowego na wniosek

dzaju dokumentów;

Rady Kasy. Od

n) ustalanie rodzaju i ilości stanowisk służbowych w ad

tej uchwały nie służy zainteresowanemu

prawo odwołania.
Poza przypadkami, pizewidzianemi w § 8 ust. 2

ministracji Kasy, oraz wysokości uposażeń, przywią
zanych do ustalonych stanowisk, mianowanie pła

statutu niniejszego i w ustępie

tnych kierowników biur i dyrektorów Kasy ;

powyższym

członkowie

Rady Kasy ulegają z samego prawa zawieszeniu w czyn

o) ustanawianie wynagrodzenia stale w Kasie zatrudnio

nościach, oraz tracą mandat w tych samych przypadkach

nych członków Zarządu Kasy, oraz ewentualne przy

i z temi samemi skutkami, co członkowie Sejmiku Po

znawanie remuneracji dla członków Zarządu i pra

wiatowego, poręczającego Kasę.

cowników (funkcjonarjuszów) Kasy za prace ponad-

Członkowie Rady Kasy sprawują swe czynności bez

obow iązkow e;

płatnie, mogą jednak otrzymywać zwrot kosztów podróży

p) postanawianie przepisów służbowych (pragmatyki służ

i wynagrodzenie za obecność na posiedzeniach

bowej) dla pracowników (funkcjonarjuszów) Kasy, oraz

podług

zasad ustalonych uchwałą Rady Kasy,

ustalanie statutu emerytalnego dla ty ch że;
§

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

Rada Kasy zdolna 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 członków Rady.

s) wydawanie

opinji i występowanie na wniosek Za

Wyjątek od powyższej zasady zachodzi w przypadku,

rządu z wszelkiemi wnioskami do Władz w spra

gdy idzie o powzięcie uchwał w sprawie:

wach K asy;

a) zbycia nieruchomości lub zaciągnięcia pożyczki,

t) wystąpienie do Powiatowego Sejmiku z wnioskiem
o ewentualną likwidację K a sy ;

b) wniosków o otwarcie na terytorjum Związku porę
I

u) ustalanie projektów zmian statutow ych;
ków i warunków, kiedy Zarząd Kasy upoważniony
jest wykonać

za Radę

Kasy prawo

stanowienia

§

Rady

c) ustalania rodzaju i ilosc i stanow'sK służbow ych w ad
ministracji Kasy, oraz w ysokości uposażeń, przyw ią
zanych do odnośnych stanow isk,

d) wyboru Zarządu i Komisji Kasy,

w sprawach Kasy.
Posiedzenia

czającego oddziałów i zbiornic, jak również o organizowan.e zakładów zastawniczych (lombardów),

w) określanie w granicach statutu niniejszego przypad- i

e) mianowania kierowników bmr i dyrektorów Kasy, oraz

10.

Kasy zwołuje

Przewodniczący,

a w razie przeszkody jego Zastępca w miarę potrzeby,
conajmniej jednak 2 razy na rok.
Związku poręczającego, Władzy Nadzorczej,

przyznawania remuneracji członkom Zarządu i pra
cownikom (funkcjonariuszom) Kasy,
f) ustalania regulaminów i preliminarzy Kasy,

Rada Kasy musi być nadto zw ołm a na żądanie or
ganów

12 .

Za

rządu Kasy lub też na pisemny wniosek conajmniej przez
połowę członków Rady z podaniem spraw, które mają być
pomieszczone na porządku dziennym.

g) określania przypadków i warunków,

kiedy Zarząd

Kasy upoważniony jest wykonać za Radę Kasy prawo
stanowienia w sprawach Kasy,
h) uchwalania projektów zmian statutowych.
W każdym z powyższych przypadków Rada Kasy

Zwołanie Rady Kasy poza przypadkami nagłymi na

może powziąć uchwałę przynajmniej większością 4 głosów

stąpić powinno conajmniej na H dni przed terminem po

obecnych, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych conajmniej

Kieiecki Dziennik W ojew ódzki.

Nr 24.

5 członków Rady, O ile na 2 ch kolejno zwoływanych po

Protokuł,

3GB

który sporządza się w toku posiedzenia,

siedzeniach nie stawi się wymagana ilość członków Rady —

powinien być najpóźniej na następnem posiedzeniu Radzie

Naczelnik Zarządu Kasy powinien o tem zawiadomić W y

Kasy odczytany i przyjęty, oraz podpisany przez przewo

dział Powiatowy, który może spowodować zwołanie ponow

dniczącego, przez piszącego protokuł oraz przez jednego

nego posiedzenia, z tym samym porządkiem obrad. Do waż

członka Rady.

ności uchwał zwołanego w ren sposób posiedzenia wystarczy
obecność więcej niż połowy statutowej liczby członków Rady.

§

17.

Do zakresu działania Zarządu Kasy należy przedewszystkiem :

§ 13.
Uchwały Rady Kasy zapadają większością głosów

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

członków, biorących udział w głosowaniu.
W razie równości głosów wniosek up ada; w razie
równości głosów przy wyborach, rozstrzyga los, wyciąg

przez Radę Kasy,
b) kierownictwo administracją Kasy, oraz nadzór nad
administracją jej osobnych urządzeń, a w szczegól

nięty przez przewodniczącego.
Głosowanie jest jawne. Na żądacie każdego z obecnych
musi być zarządzone głosowanie imienne lub-dajne

Przy

wyborach, oraz sprawach personalnych głosowanie jest tajne,

ności jej oddziałów, 'zbiornic i zakładów zastawni
czych (lombardów),
c) sporządza' ,.e preliminarza przychodów i rozchodów
Kasy, przedstawianie

Radzie Kasy rocznych zam

knięć racnunkowych, bilansów i sprawozdań Kasy,

§ 14.
Członek Rady Kasy powinien wstrzymać się od gło

d) postanawianie o nabyciu na licytacji nieruchomości

sowania we wszystkich sprawach, w których jest osobiście

obciążonych pożyczką Kasy, o ile najwyższa zaofiaro

zainteresowany.

wana suma nie pokryje całkowicie wierzytelności Kasy,

Jeżeli Rada Kasy z powyższego powodu stanie się
niezdolną do powzięcia uchwał

natenczas uchwałę Rady

Kasy zastąpi uchwala Sejmiku Powiatowego.
Członkowie Zarządu Kasy obowiązani są uczestni
czyć w posiedzeniach Rady Kasy. Na posiedzeniach tych
służy im głos doradczy poza koleją mówców.
Pracownicy (funkcjonariusze) Kasy mogą być powoły

e) nadzór zwierzchni nad pracownikami (tunkcjonarjuszami) Kasy, oraz nad prowadzeniem rachunkowości Kasy,
f) staranie się o należyte użycie wkładów i odpowie
dnie ich ulokowanie, jakoteż o należyty obrót pie
niędzy

i

prowadzenie

wszystkich

operacyj

Kasy

z zachowaniem Statutu i przepisów obowiązujących,
g) mianowanie pracowników (funkcjonarjuszów) Kasy na

wanina posiedzenia Rady Kasy, celem udzielenia potrzeb

ustalone przez Radę Kasy stanowiska służbowe w tych

nych

przypadkach, w których to mianowanie nie jest zastrze

wyjaśnień, względnie referowania spraw

żone Radzie, jakoteż przyjmowanie i oddalanie pra
§

15.

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

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

Na posiedzeniach tych Komisyj przewodniczy prze
wodniczący Rady lub jego zastępca.
(w przypadkach, gdy

chodzi o sprawy osobiste tych

ostatnich, lub gdy wymienieni zrzekną się przewodnictwa,
Komisja wybiera przewodniczącego ze swego grona.
§ 16.
Z każdego posiedzenia Rady Kasy spisuje się protokuł.
Do protokułu wpisuje się nazwiska obecnych na
posiedzeniu: Przewodniczącego, piszącego protokół, człon

ślonych

wewnętrznym

porządkiem

(regulaminem)

czynności Kasy,
i) wyznaczanie dni i godzin przyjmowania klijentów,
oraz urzędowania dla Zarządy, pracowników i Kasy,
jf przygotowywanie wniosków na posiedzenia Rady Kasy
i wykonanie jej uchwał,
k) załatwianie

wszelkich

innych

czynności

Statutem

Radzie Kasy lub iunym jej organom wyraźnie nie
zastrzeżonych.
§

ków Rady, członków Zarządu Kasy, pracowników (funk-

18.

cjonarjuszów) Kasy, porządek dzienny, zgłoszone wnioski

Naczelnik i członkowie Zarządu Kasy obowiązani są

i powzięte uchwały w dosłownem brzmieniu z podaniem

dochować tajemnicy co do prowadzenia interesów, stosun

liczby głosów ,.za“ i „przeciw1.1, oraz liczby wstrzymują

ków kredytowych i sposobu wytwórczości zawodowej kli

cych się od głosowania, a przy wyborach liczbę głosów,

jentów Kasy.

oddanych na poszczególnych kandydatów, wreszcie nazwiska

Do członków Zarządu, sposobu obradowania, stano

członków Rady, którzy nie usprawiedliwili swego nieprzy

wienia uchwał i odbywania posiedzeń, mają odpowiednie

bycia na posiedzenie.

zastosowanie odnośne przepisy §§ 10 — 16 statutu niniejszego.
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Powołanie na urząd Naczelnika i członków Zrrządn
w} maga zatwierdzenia ze strony Wydziału Powiatowego.

Prawa i obowiązki pracowników Kasy określają prze
pisy służbowe i uposażeniowe, wydane przez Radę Kasy.
Przepisy takie dla kierowników biur i dyrektorów Kasy

§ 19.
Kierownictwo bieżących czynności Kasy sprawuje

uchwala Rada Kasy.

Naczelnik Zarządu Kasy, względnie jego zastępca. Jesl on
równocześnie naczelnym zwierzchnikiem służbowym w szy
stkich pracowników (funkcjonarjuszów) Kasy.

§ 21.
Związek poręczający sprawuje kontrolę nad Kasą za
pośrednictwem Komisji Rewizyjnej.

Naczelnikowi Zarządu Kasy służy do dni 7-u prawo
sprzeciwu co do uchwał, powziętych przez Radę lub też
przez Za. ząd Kasy i prawo wstrzymania wykonania zarzą
dzeń w przypadkach następujących:

Komisja Rewizyjna jest organem kolegjalnym i składa
się z 3-ch członków, których wybiera i odwołuje Sejmik
Powiatowy.
W skład

a) sprzeciwiających się statutowi i przepisom praw
nym normującym działalność i tryb postępowania komu
nalnych kas oszczędności;

Komisji Rewizyjnej

nie mogą

wchodzić

członkowie Rady, ani Zarządu Kasy, ani też pracownicy
(funkcjonarjusze) Kasy; natomiast mogą być do tej Komisji
powoływane nie wchodzące w skład organów lub personelu

b) niezgodnych z przepisami ogólno-prawnymi;

pracowników (funkcjonarjuszów) Kasy osoby z pośród lub

c) godzących w dobro interesów K a sy ;

z poza grona Sejmiku Powiatowego,

z obowiązkiem niezwłocznego zwrócenia się w tych spra
wach o decyzję do Wydziału Powiatowego.

zwłaszcza rzeczo

znawcy, a to bądź z głosem stanowczym, jako jej człon
kowie, bądź też z głosem doradczym, jako jej asesorzy.

Naczelnik Zarządu zastępuje Kasę nazewnątrz wobec
urzędów publicznych i osób trzecich, prowadzi w jej imie
niu korespondencję i podpisuje za nią pisma, dokumenty
i ogłoszenia.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać
w stosunku osobistego dłużnika do Kasy bez specjalnej
uchwały Sejmiku Powiatowego.

■

Przepisy ustępu 3 § 11-go statutu niniejszego odpo

Firma Kasy oraz dokumenty, mocą których Kasa
zaciąga zobowiązania wobec osób trzecich, jak niemniej
pełnomocnictwa, upoważniające do zaciągan.a takich zobo
wiązań i do działania imieniem Kasy, muszą być oprócz tego
podpisane przez jednego upoważnionego do tego przez Radę
członka Zarządu Kasy i opatrzone pieczęcią Kasy.
Na zasadzie

Nr 24.

uchwały

Rady

Kasy

Zarząd

wiednio obowiązują również członków Komisji Rewizyjnej,
Przewodniczącego Komisji Rewiz} jnej wybierają człon
kowie tej Komisji z pośród swego grona.
Uchwały Komisji Rewizyjnej

zapadają większością

głosów pełnej liczby jej członków. Do ważności zaś uchwał
niezbędną jest obecność 2 członków Komisji Rewizyjnej.

Kasy

może aż do odwołania kierownikom poszczególnych dzia
łów administracji Kasy, jej oddziałów, zbiornic i zakładów
udzielić prawa do zastępowania Kasy nazewnątrz w ich
zakresie działania. Prawem tem można również objąć upo

Uchwały te powinny być protokułowane. Protokuł podpisuje
przewodniczący i obecni członkowie Komisji Rewizyjnej.
Pozatem do członków Komisji Rewizyjnej, do obrad
i posiedzeń tej Komis|i mają odpowiednie zastosowanie
przepisy §(■} 10, 11, 14 ust. 1, 2 i 4 i § 16 statutu niniejszego.

ważnienie do podpisywania w tym zakresie firmy Kasy
oraz

dokumentów,

z

których

ma -powstać

obowiązek

prawny Kasy. W tym ostatnim przypadku koniecznym jest
jednak zawsze nadto podpis przynajmniej jednego członka
Zarządu.
Kierownictwo technicznych czynności Kasy sprawuje
pod nadzorem Rady Kasy i pod bezpośrednim zwierzchnic
twem naczelnika Zarządu Kasy, odpowiedzialny pracownik
Kasy z tytułem /Dyrektora Kasy.

Jest on równocześnie

bezpośrednim przełożonym służbowym pracowników Kasy
powierzonego mu działu.

§

22 .

Obowiązkiem Komisji Rewizyjnej jest zbadanie ro
cznego sprawozdania z działalności Kasy i zamknięcia ra
chunków Kasy, złożonego Związkowi poręczającemu przez
Radę Kasy, a. nadto sprawdzanie stanu Kasy przynajmniej
raz na kwartał.
Tok i sposób dokonywania rewizji

określa osobny ,

porządek (regulamin) czynności, uchwalony przez Sejmik
Powiatowy.
Komisja Rewizyjna uprawniona jest też przeprowa

§

20 .

dzać niespodziewane rewizje Kasy, oraz wszelkich

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

Nie mogą Oni wchodzić

w stosunek osobistego dłużnika do Kasy, ani też poręczycieli.
Przepis ustępu pierwszego art,

jej

urządzeń, a w szczególności jej oddziałów, zbiornic i za
kładów zastawniczych (lombardów).
W celu wykonania powyższych czynności wolno Ko

18 statutu niniej

misji Rewizyjnej żądać od Rady i Zarządu Kasy, jej od

szego ma również do pracowników Kasy odpowiednie za

działów, zbiornic i zakładów zastawniczych (lombardów)

stosowanie.

wszelkich potrzebnych wyjaśnień, aktów, ksiąg kasowych,
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§ 26.
Dla zabezpieczenia

funduszu zasobowego powinna

Ze swych czynności skh da Komisja Rewizyjna spra

Kasa posiadać względnie utworzyć nadto osobny fundusz

wozdanie Sejmikowi Powiatowemu, przesyłając jednocześ

wyrównawczy na pokrycie ewentualnych strat kursowych,

nie odpisy organowi wykonawczemu tegoż Związku przy

wynikłych z obliczenia kursu walorów, znajdujących się

dołączaniu odpisów dla Rady i Zarządu Kasy.

jako część stanu czynnego w funduszach Kasy.
Fundusz wyrównawczy tworzy się (uzupełnia się) w y

§ 23.
Ogłoszenia Kasy wywieszane będą na widok pu
bliczny w lokalu

uizędowym Kasy,

oraz jej oddziałów,

łącznie z wykazanych księgami zwyżek kursowych.
obliczaniu w myśl poprzedniego

Przy

paragrafu procentowej

zbiornic i zakładów zastawniczych (lombardów), jako też

wysokości funduszu zasobowego w stosunku do sumy wkła

w lokalu urzędowym jej związku poręczającego, a nadto

dek oszczędnościowych fundusz nie ten może być policzany.

w jednym z miejscowych pism.

§ 27.
Na zabezpieczenie

II. MAJĄTEK I FUNDUSZE KASY,

poszczególnych swych

operacji,

jakoież na własne cele inwestycyjne uprawniona jest'Kasa

§ 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

tworzyć również następujące fundusze specjalne :
a) wyrównawczy.
b) inwestycyjny.
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 statutu niniejszego).
Przepis o lokacie funduszu

zasobowego ma odpo

wiednie zastosowanie także i do powyższych funduszów

czającego i powinny być odrębnie administrowane.
§ 25.

§ 28.

jest obowiązana posiadać względnie zebrać

Rokiem obrachunkowym Kasy jest rok kalendarzowy.

fundusz zasobowy, przeznaczony przede wszystkiem na po

Rachunkowość swoją prowadzi Kasa według systemu

K asa

krycie ewentualnych strat Kasy.

księgowości podwójnej.

Fundusz zasobowy tworzy się z corocznych zysków

Rachunkowość kapitału zakładowego, funduszu zaso

Kasy; mogą też być przeznaczone na fundusz zasobowy

bowego, funduszu wyrównawczego i fuuduszu specjalnego —

bezzwrotne dotacje Związku poręczającego, zapisy i t. p.

prowadzoną ma być oddzielnie.

Fundusz zasobowy gromadzić należy do czasu, póki

Sposób wykonyv-ania

bieżącego

nadzoru organów

wraz z narosłemi procentami nie osiągnie wysokości co

Kasv nad czynnościami i rachunkowością Kasy określa po

najmniej 1 0 % sumy wkładów oszczędnościowych.

rządek (regulamin) czynności, uchwalony przez Radę Kasy.

W tej

wysokości powinien fundusz ten być nadal utrzymywany.
§ 29.

Gdy fundusz zasobowy wynosić będzie więcej niż
5 % wkładów oszczędnościowych, to połowa zysków Kasy

Najpóźniej w ciągu 4-ch miesięcy po upływie roku

Jeżeli

obrachunkowego, Zarząd Kasy powinien złożyć Radzie Kasy

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

sprawozdanie z działalności Kasy za bezpośrednio ubiegły

w całości użyte na cele użyteczności publicznej.

rok obrachunkowy wraz z bilansem majątku Kasy i fun

może być użyta na cele użyteczności publicznej.

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

duszów jej powierzonych

oraz

zamknięcie

rachunkowe

wszelkich przychodów i rozchodów Kasy.

roku obrachunkowego,

Sprawozdanie to wraz z bilansem oraz zamknięcie

w którym ta suma była najwyższa, licząc od dnia za

rachunków należy po przyjęciu ich przez Radę Kasy prze

twierdzenia Statutu niniejszego. -

słać najpóźniej do 3-ch miesięcy, licząc od dnia ukończe

dów

oszczędnościowych z tego

Na podstawie uchwały Rady Kasy i za pozwoleniem
W ładzy

Nadzorczej,

może

Kasa nabywać

i

budować

z funduszu zasobowego realności dla własnego użytku.
Pozatem

nia się roku obrachunkowego, Wydziałowi Powiatowemu,
celem powzięcia co do nich uchwały przez organ stano
w iący tegoż związku.

fundusz zasobowy lokowanym może być tylko

W bilansie i zamknięciu rachunkowem walory, ma

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

jące obieg na giełdzie, powinpy figurować podług kursu

statutu niniejszego, przyczem o wyborze tych sposobów

ostatniego dnia roku obrachunkowego, a te walory, które

lokaty decyduje Rada Kasy.

nie mają takiego obiegu, podług kursu walorów podobnych
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lub podług ich wartości rynkowej.

Inne objekty należy I

wykazywać w wartości nieprzekraczającej

kosztów

na

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

rachunkowe

powinny być prze Ikładane corocznie W ładzy Nadzorczej
w ciągu jednego miesiąca

po uznaniu ich przez Sejmik

Powiatowy, oraz podane do wiadomości publicznej w sposób przepisany dla ogłoszeń Kasy (§ 23 statutu niniejszego).
§ 30.
Kasa obowiązana jest przechowywać księgi wkładek

§ 34.

Kasa uprawniona jest wypuszczać znaczki oszczędno
ściowe w cenie niższej od oznaczonej powyżej najniższej
kwoty wkładów oraz przyjmować te znaczki, jeżeli razem
złączone Ąają kwotę przewidzianego powyżej wkładu naj
niższego. Może również Kaca 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,
i
lecz tylko przez kapitalizowanie się piocentów.

oszczędnościowych przez cały czas swego istnienia, inne
księgi' przez lat 10; natomiast może ona niszczyć spłacona .

§ 35.

Wkładki oszczędnościowe księguje Kasa na tego, na
książeczki oszczędnościowe i inne zapiski z 5-ciu lat wstecz. '
kogo książeczka oszczędnościowa jest wystawiona.
Okresy powyższe liczą się od daty odnośnych kwi
Na pierwszej stronie książeczki zaznacza się numer
tów, zapisków względnie roku zamknięcia rachunków i ksiąg,
i
otworzonego w kasie rachunku, datę wystawienia ksiąoraz od daty ostatniego wpisu, uskutecznianego na książeczce.
i| żeczki i zapis o ewentualnych zactrzeżeniach, a jeżeli ksią
żeczka wystawiona jest na imiennie oznaczoną osobę,
III. OPFRACJE KASY
także i nazwisko i imię tej osoby.
§ 31.
Z każdą książeczką oprawiony jest wyciąg statutu
niniejszego,
dotyczący wkładów oszczędnościowych.
Kasa uprawniona jest do dokon-y.wania tylko tych
rodzajów operacyj, któie 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 ani
operacyj Kasy,

ani

też

żadnych tranzakcyj

ze strony

Związku poręczającego.
A.

Operacje

bierne.

§ 32.
•
Kara 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 dowód posiadania w Kasie wierzytel
ności w wysokości każdoczesnego jej salda.

Książeczkę oszczędnościową wystawia Kasa w sposób
przepisany dla dokumentów, z których powstaje zobow ią
zanie Kasy (§ 19 ust 3 statutu niniejszego).
W braku odm.ennego 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 skarbnika
(kasjera) także przez podpis Dyrektora lub urzędnika, któi remu dany dział został powierzony.
Zapisków lub zastrzeżeń osób prywatnych w ksią
żeczkach Kasa me jest obowiązana uwzględniać, choćby
nawet pochodziły od wkładcy lub osoby, uprawnionej do
podejmowania wypłat.
Omyłki skreśla się z pisemnem potwierdzeniem na
książeczce skreślenia w sposób dla wpisów obowiązujący.

i
§ 36.
Kasa przyjmuje wkłady od osób fizycznych i pra
Do umownego przeniesienia wierzytelnuści, wynika
wnych nietylko na ich własny rachunek, lecz także na !
jących z książeczki oszczędnościowej — nawet na imiennie
rachunek osób trzecich.
oznaczoną osobę wystawionej, — wystarcza wręczenie tej
§ 33.
książeczki nabywcy wierzytelności i całkowita lub czę
Kasa nie jest obowiązana przyjmować na książeczki ściowa wypłata wierzytelności może nastąpić za przedsta
oszczędnościowe wkładów poniżej kwoty 1 złotego.
wieniem książeczki, przyczem Kasa nie ma obowiązku baDopuszczalną najwyższą kwotę wkładu na książeczkę j dać legalności posiadanią książeczki, przedstawionej do
oszczędnościową ustala Rada Kasy ( §, 9 ust. 2 p. 1 sta wypłaty, o ile wypłaty nie uzależniono od pewnych określotutu niniejszego).
I nych w tym względzie warunków lub o ile utrata książeczki
Kasa nie jest obowiązana przyjmować wkładek
nie została przedtem zgłoszona w Kasie.
oszczędnościowych w następujących przypadkach:
O ile chodzi o książeczki, wystawione na imiennie
a) gdy zgłoszone przez wkładcę warunki Kasa uzna | oznaczoną osobę bez zastrzeżeń co do osób uprawnionych
za niedogodne dla siebie;
do podnoszenia wkładów, uważa się każdego przedstawiab) gdy wkładca już raz dopuścił się nadużycia zau- I1 jącego książeczkę Jo wypłaty za prawnego pełnomocnika
fania Kasy,
II tej osoby, na którą książeczka jest wystawiona.
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| natenczas dojście do skutku takiego porozumienia obowią
zany jest Zarząd Kasy podać do publicznej wiadomości
Wpłaty mogą być uskuteczniane również bez przed
w sposob, przewidziany dla ogłoszeń Kasy (§ 23 statutu
kładania książeczki oszczędnościowej, a mianowicie drogą
niniejszego).
przekazów pocztowych, listów pieniężnych, czeków i t. p.
Wpisania do książeczki oszczędnościowej uskutecznionych
§ 40.
w powyższy sposób wpłat dokonywa Kasa przy najbliższem
Ustalony przez Radę Kasy procent od wkładów,
przedstawieniu jej książeczki oszczędnościowej.
o ile wkładca nie zażąda wypłaty odsetek, dolicza się do
Całkowita lub częściowa wypłata przez Kasę w ie
tychże wkładów, o ile zaś tej wypłaty zażąda, wypłaca
rzytelności, wynikającej z książeczki oszczędnościowej,
się corocznie z upływem roku (co pół roku według po
może nastąpić w drodze pocztowej na koszt i ryzyko
łow y ustalonej stopy z upływem półrocza, co kwartał w e
wkładcy tylko za poprzedniem nadesłaniem Kasie ksią
dług 1/4 ustalanej stopy z upływem kwartału).
żeczki, podaniem sposobu przekazania wypłaty oraz adresu
Bieg procentów rozpoczyna się od dnia następującego
wkładcy względnie osoby, na ręce której wypłata ma na
po dniu wpłaty i liczy się do dnia poprzedzającego dzień
stąpić i za wyraźnem wskazaniem, w jaki sposob i do
wypłaty.
czyich rąk książeczka ma być zwrócona, lub też czy ma |>
Oprocentowanie książeczek może być różne w za
zostać zatrzymana do rozporządzenia wkładcy. Wypłata
leżności od terminu wypowiedzenia wkładu lub też od
może być dokonana w powyższy sposób na polecenie
zgłoszonych zastrzeżeń, albo innego uwarunkuwania w y
wkładcy do rąk osoby trzeciej tylko wtedy, jeżeli odpo
płaty wkładu.
wiednio do polecenia wypłaty wylegitymuje się i jeżeli osnowa
Kasa zastrzega sobie możność wyróżnienia, w drodze
zastrzeżeń w księdze zastrzeżeń (§ 38 statutu niniejszego)
premji lub ro^losowywania nagród, pewnych kategoryj ksią
co do odnośnego wkładu wypłacie takiej się nie sprzeciwia.
żeczek, któri Rada Kasy uzna za zasługujące na takie
Kasa upoważniona jest do potrącania z wkładu po
wyróżnienie.
niesionych przez siebie kosztów pocztowych.
Wysokość i początek obowiązywania ustalonej stopy
Frzy wypłaceniu całego kapitału wraz z procentami
procentowej od wkładów jakoteż warunki ewentualnych
Kasa książeczkę oszczędnościową zatrzymuje i kasuje.
premij i rozlosowywania nagród Kasa podaje do publicznej
wiadomości w sposób przewidziany dla ogłoszeń Kasy
§ 38.
Jeżeli wypłatę wierzytelności, wynikającej z ksią (§ 23 statutu niniejszego).
§ 37.

żeczki oszczędnościowej, uzależniono od pewnych określo
nych warunków, to Kasa musi o tem zapisać do ksią
żeczki oszczędniościowej odpowiednie zastrzeżenie. W y
płaty wierzytelności z takich książeczek można uskuteczniać
tylko ściśle według osnowy zastrzeżenia.
Łączenie kilku warunków równocześnie jest dopuszcz&lnem, o ne warunki te wzajemnie się nie wyłączają i nie
są sprzeczne ze sobą, a określone są w sposób, wyklu
czający wątpliwość co do sposobu ich dopełnienia. Za
strzeżenia nie mogą się sprzeciwiać przepisom obowiązu
jących ustaw.
Zastrzeżone warunki mogą wychodzić zarówno od
Kasy, jak i od wkładcy, i na warunki te musi się zgodzić
zarówno Kasa jak i wkładca.
Wypłata wkładów z książeczek, uwarunkowanych
zastrzeżeniami dokonywaną być może tylko zgodnie z osnową
zastrzeżeń. Zastrzeżenie można zmienić lub wycofać. Za
pisy o zastrzeżeniach, ich zmianie lub cofnięciu, należy
uwidaczniać nietylko w samej książeczce, lecz także
w odnośnej księdze wkładów, pełną zaś osnowę zastrze
żenia należy wpisać do specjalnej księgi zastrzeżeń, prze
chowywanej pod zamknięciem.
§ 39.
Jeżeli między niniejszą Kasą, a mnemi komunalnemi
kasami oszczędności i gminnemi kasami pożyczkowooszczędnościowemi ao] Izie do skutku porozumienie co do
wzajemnego przyjmowania wkładów i dokonywania w y
płat na wystawione przez siebie książeczki oszczędnościowe,

§ 41
Całkowi! a lub częściowa wypłata przez Kasę w ie
rzytelności. wynikającej z książeczki oszczędnościowej może
nastąpić — nawet w przypadkach egzekucji — tylko za je,
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 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, Dosiadają charakter funduszów, ulo
kowanych z bezpieczeństwem prawnem (pupilarnern'.
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 zaw.eianiu 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.
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§ 43.

§ 45.

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, obowj^zujących 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.

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 przewidziany
dla ogłoszeń Kasy (§ 23 statutu niniejszego).
W ierzytelności takie mogą być złożono do depozytu
sądowego, jeżeli nie zostaną podniesione w następujących
przypadkach :
a) jeżeli me oędą podniesione w terminie naznaczo
nym w zawiadomieniu, ogłoszeniu lub w ezw aniu;
b) jeżeli w odpowiedni sposÓD nie stanie się zadość
wai unkom ustalonym przez właściw e organa Kasy.
Takie złożenie wspomnianych wierzytelności jest
rów noznaczne z ich wypłaceniem.
Od wkładów wypowiedzianych Kasa z upływem ter
minu wypowiedzenia niema obowiązku płacić lub doliczać
dalsze procenty.

Zagubienie, zniszczenie lub inną utratę książeczki
oszczędnościowej może jej posiadacz zgłosić pisemnie lub
ustnie bezpośrednio w zakładzie głównym Kasy lub jej
o Jdziale względnie w 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 wvplata wkładów lub pro
centów po upływie sześciu miesięcy od ogłoszenia o utra
cie książeczki, a przed uznaniem jej za nieważną nastąpić
może na odpowiedzialność Kasy tylko do rąk tej osoby,
która jest uprawniona do rozporządzania wkładem.
Duplikat wystawia się na saldo książeczki pieiwotnej.
§ 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 przypadk ich, 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 rozporządzania wkładem, względnie przed upły
wem terminu określonego dla wypowiedzenia.
W stosunku do książeczek oszczędnościowych, w y
stawionych na irnię osoby niewłasnowolnej, o ile o tem
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 m iesięcy przed upływem okresu
przedawnienia do wiadomości publicznej w sposób prze
widziany dla ogłoszeń Kasy (§ 23 statutu niniejszego).
W ciągu powy ższego okresu osoby, uprawnione do rozpo
rządzania odnośnemi wierzytelnościami, mogą £ądać wy
płaty tych wierzytelności względnie prosić o ich dalsze
utrzymanie na rachunku Kasy.
Przedawnione wierzytelności przelewa Kasa na fun
dusz zasobowy.

B. O p e r a c j e

czynne.

§ 46.
Kasa uprawniona je s t :
1) nabywać polskie państwowe papiery procentowe,
listy zastawne i obligacje banków państwowych, akcje Banku
Polskiego, tudzież listy zastawne krajowych towarzystw
kredytu długoterminowego, emitowane za zabezpiecze
niem prawnem (pupilarnem), obligacje związków komu
nalnych i komunalnych instytucyj kredytowych, tudzież
banków, gwarantowanych przez związki komunalne, oraz
udziały (akcje) wspólnych komunalnych instytucyj kredy
towych ;
2) udzielać pożyczek pod zastaw papierów, ozna
czonych w punkcie 1) najwyżej do wysokości 211 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 conajmniej półrocznem wypowiedzeniem oraz z tem zastrzeże
niem, że budynki nieruchomości obciążonej pożyczką Kasy
przez cały czas obciążenia będą ubezpieczone od ognia na
warunkach 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% wartości
rzeczywiście wykonanych robót;
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
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powyższą zmieniających, kredytu do wysokości sumy udzia
b)
w prywatnych zakładach wzajemnych ubezpiecze
łów członkowskich oraz własnych funduszów spółdzielni
w obrębie Rzeczypospolitej, poręczonym przez związki
pod warunkiem, iż członkowie spółdzielni przyjmą poza
publiczno-prawne, na sumę przewyższającą conajmniej
swemi udziałami, jednakże w stosunku do ich v'ysokości,
o 30% kwotę udzielonej pożyczki, przyczem kwota tej
odpowiedzialność z własnych majątków za kredyt, otwarty
pożyczki powinna mieścić się cała w wolnej od długów
spółdzielni przez kasę;
części pierwszych % części ubezpieczonej wartości nie
7) udzielać pożyczek za zobowiązaniami pisemnemi
ruchomości.
(skryptami ałużnemi) lub za wekslami, jeżeli obok wystawcy
Jeżeli wartość ubezpieczona, czy to skutkiem pogor
przyjmą solidarną z nim odpowiedzialność conajmniej dwie
szenia się stanu budynków, czy spadku wartości realności,
osoby, zapewniające terminową spłatę całej pożyczki;
czy też z innych przyczyn, wynosi więcej niż rzeczywista
8) dyskontować weksle, zaopatrzone przynajmniej
wartość szacunkowa nieruchomości w czasie udzielenia
w dwa podpisy, zapewniające terminowe wykupienie weksla;
pożyczki, należy stawki powyższe policzać od wartości
9) dyskontować, nie wcześniej jednak, jak na sześć
szacunkowej. Szacunku dokonać może Kasa komisyjnie
miesięcy przed terminem płatności;
przez właściwe do tego organa fachowe. Wymiar pożyczki
a)
k„, ążeczki oszczędnościowe wystawione z zastrze
od wartości szacunkowej nie uchyla warunku co do obo
żeniem terminowem przez publiczne kasy oszczędności,
wiązku ubezpieczenia budynków od ognia.
a mianowicie przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Pań
Odstąpienie od powyższych zasad wymaga zezw o
stwowy Bank Rolny, Pocztową Kasę Oszczędności, Polski
le n ia władzy nadzorczej.
Bank Komunalny w Warszawie, Komunalny Bank Kredy
Uiszczanie premji ubezpieczeniowych przyjmuje Kasa
towy w Poznaniu, wszystkie Komunalne Kasy Oszczędności
na siebie za odpowiedniem za to odszkodowaniem.
i wszystkie gminne kasy pożyczkow o-oszczędnościowe;
§ 48.
•
b) wypowiedziane i wylosowane papiery procentowe
Kasa obowiązana jest posiadać względnie umieścić
wymienione w punkcie 1) niniejszego paragrafu;
w posiadających bezpieczeństwo prawne (pupilarne) pol
c)
kupony od wymienionych w punkcie 1) papierów
skich państwowych papierach procentowych lub w papie
procentowych;
10) umieszczać z zastrzeżeniem zwrotu na każde żą rach przez Państwo gwarantowanych conajmniej 5 % ogól
nej sumy wkładów oszczędnościowych, jeżeli ta suma prze
danie lub za wypowiedzeniem — wolną gotówkę;
wyższa 200.000 złotych. Przy obliczaniu tego procentu nie
a)
na rachunkach żyrowych i czekowych w państwo
wlicza się do podstawy wymiaru zwaloryzowanych wkła
wych i komunalnych instytucjach kredytowych, tudzież
dów przedwujennych.
w Banku Polskim ;
Kasa może tylko o tyle pozbywać się przepisanego
L) w asygnalach kasowych Banku Gospodarstwa
Krajowego;
zasobu w powyższych papierach, o ile to jest konieczne
do spłaty wkładów. Pozbywane mogą być wtedy najpierw
c)
jako wkład oszczędnościowy w Pocztowej. Kasie
Oszczędności, w Banku Gospodarstwa Krajowego, w Pań tylko papiei y przez Państwo gwarantowane, a dopiero,
gdyby zasób tychże został wyczerpany, posiadające bez
stwowym Banku Rolnym i w komunalnych kasach
oszczędnościow ych;
pieczeństwo prawne (pupilarne) polskie państwowe papiery
procentowe
11) udzielać oprocentowanych pożyczek terminowych
Nadto fundusze zasobowe Kasy, o ile nie są już
za gwarancją Państwa z zastrzeżeniem dla Kasy prawa
przedterminowego odbioru pożyczki za poprzedniem conaj umieszczone w nieruchomościach, powinny w 2 0 % swej
mniej pólrocznem wypowiedzeniem;
wysokości względnie nadwyżki ponad lokatę w nierucho
mościach umieszczane być w wymienionych wyżej papie
12) udzielać oprocentowanych pożyczek terminowych
rach. W razie zamiaru nabycia lub budowy własnego gmachu
Związkowi poręczającemu do wysokości 1 0 % wkładów
oszczęduiościow 3'c h ; zakup obligacji tegoż związku uważać
lub potrzeby pokrycia straty Kasa może papiery warto
ściowe, stanowiące lokatę funduszu zasobowego, pozbyć
należy za udzielenie mu pożyczki.
lub zastawić.
§ 47
§ 49.
Budynki nieruchomości, obciążonej pożyczką udzie
Kasa obowiązana jest prowadzić rejestr imienny dłu
loną przez Kasę, w myśl punktu 3 § 4b statutu niniej
żników i poręczycieli solidarnych (współdłużników) z uwi
szego, powinny być przez cały czas obciążenia ubezpie
docznieniem zobowiązań, zaciągniętych przez tychże na
czone od ognia,
własny rachunek czy też drogą poręczeń w Kasie.
a)
w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajem
Członków Zarządu Kasy nie wolno bez zezwolenia
nych (b. Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w W aiRady Kasy przyjmować jako poręczycieli.
szawle) lub w komunalnych ubezpieczalniach wojewódz
§ 50.
kich na sumę przewyższającą conajmniej o 2 0 % kwotę
Poza operacjami czynnemi, o których mowa w § 46
udzielonej pożyczki, przyczem kwota tej pożyczki powinna
statutu niniejszego, może Kasa — po uzyskaniu na to po
mieścić się cała
wolnej od długów części — pierwszych
zwolenia władzy nadzorczej :
3/4 części ubezpieczonej wartości nieruchomości;
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1) udzielać oprocentowanych pożyczek terminowych:
a) związkowi poręczającemu do wysokości ponad
10°'0 nie wyżej jednak 20°/0 wkładów oszczędnościowych,
przyczem zakup obligacji Związku poręczającego uważać
należy za udzielenie mu pożyczki;
b) innym związkom komunalnym i innym związkom
prawno-publicznym, 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 30°',0 ogólnej
sumy wkładów oszczędnościowych.
§ 51.
Kasa może dla własnego użytku nabywać lub budo
wać realności, ale tylko z kapitału zasobowego na pod
stawie uchwały Rady Kasy i za pozwoleniem władzy nad
zorczej ; może ona również na podstawie uchwały Rady
Kasy nabywać realności, celem lokaty funduszu emerytal
nego funkcjonarjuszów Kasy; — wreszcie jest Kasa upraw
niona nabywać na licytacji nieruchomości obciążone po
życzką Kasy, o ile najwyższa zaofiarowana suma nie po
kryje całkowicie wierzytelności Kasy

a) pozbywać własne wierzytelności hipoteczne i za
zgodą Sejmiku Powiatowego-własne realność*;
b) sprzedawać i lombardować. posiadane własne pa
piery wartościowe w przypadku nagłego zapotrzebowania
gotówki, jednakże z ograniczeniami wynikającemi z obo
wiązku posiadania względnie umieszczenia zasobów w po
siadających bezpieczeństwo prawne (pupilarne) polskich
państwowych papierach procentowych i w papierach przez
Państwo gwarantowanych (§ 48 statutu niniejszego);
c) prowadzić agentury Banku Polskiego, oraz ban
ków państwowych i komunalnych;
d) wynajmować schowki w swym skarbcu, względnie
w szafach bezpieczeństwa na warunkach przez Radę Kasy
ustalonych ;
e) otwierać rachunki bieżące i czekowe, przekazowe
i korespondencyjne (kontókorentowe),
f) wystawiać przekazy i akredytywy na instytucje
kredytowe, w których komunalnym kasom oszczędności
wolno lokować fundusze, w granicach posiadanych przez
klijenta w Kasie funduszów oraz w granicach funduszów
posiadanych przez Kasę w tych instytucjach.
■

IV.

SZCZEGÓLNE UPRAGNIENIA KASY.
§ 54.

Kasa ma prawo:
1) redyskontować posiadane w swych portfelach
weksle w państwowych i komunalnych instytucjach finan
sowych, w Banku 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 kuponów, ani wylosowanych papierów ;
3) podejmować się kupna i sprzedaży państwowych
tudzież innych notowanych na giełdach pieniężnych 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;
4) załatwiać na zlecenie i rachunek osób trzecich
inkaso weksli, listów przewozowych i t. p. dokumentów.

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 IDz U. R. P. Nr 38,
poz. 339) — w o ln a :
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 nię 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
o komunalnych kasach oszczędności).
Wpisy w książeczkach oszczędnościowych oraż 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.
Pisma, stwierdzające otrzymanie pożyczki od Kasy,
podlegają w myśl ostatnio wymienionego rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej opłacie stemplowej w w yso
kości 0.3°/<) od sumy zobowiązania.

§ 53.

§ 55.

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

W razie niezapłacenia w terminie pożyczki, zabez
pieczonej zastawem papierów wartościowych, Kasa ma
prawo sprzedać te papiery bez upoważnienia sądowego.

C.

Inne

operacje.

§ 52.

Kielecki D ziennik W ojew ódzki.

Nr 24.

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

V.

LIKWIDACJA KASY.
§ 56.

Likwidacja Kasy może być dobrowolna lub przymusowa.
Dobrowolna likwidacja następuje na skutek uchwały
związku poręczającego zatwierdzonej przez Władzę Na
dzorczą.
Przymusową likwidację może zarządzić Minister
Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu
w przypadkach określonych w ustępie 3-ini 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 iriiesięcy
Ogłoszenie należy powtórzyć trzykrotnie conajmniej w dwu
tygodniowych odstępach czasu po sobie. Po upływie sze
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 dostarczyć zwią
zek poręczający.
Likwidacja Kasy odbywa się pod nadzorem osobnego
komisarza, którego wyznacza właściwa Władza Nadzorcza.
Postępowanie likwidacyjne nie może zostać zamknięte
przed upływem 6-ciu miesięcy od chwili ostatniego ogło
szenia o jego wdrożeniu.
Ta część majątku Kasy, jaka potrzebna jest na za
spokojenie tych jej wierzycieli, którzy po odLiór swych
wierzytelności do chwili zamknięcia postępowań^ likwi
dacyjnego się nie zgłosili, złożoną być powinna na lat

do publicznej wiadomości.
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 paragrafu oznaczonych
Wydział Wojewódzki — a w instancji Ii-ej i ostatniej Mi
nister Spraw 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 niezbędnych, 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 razie potrzeby komisarza
na koszt Kasy lub Związku poręczającego dla zarządu
Kasą do czasu wyboru nowych organów. Wybór ten po
winien nastąpić w ciągu trzech miesięcy od czasu ustano
wienia komisarza.
Komisarz w zakresie powierzonych mu czynności
wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Rady i Za
rządu Kasy.
VII.

PRZEPIS Y KOŃCU WE.
§ 59.

Statut niniejszy wchodzi w życie z chwilą ogłosze
nia go w Kieleckim Dzienniku Wojewódzkim po zatwier
dzeniu przez Władzę Nadzorczą.
§ 60.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Statutu niniejszego
podlegają zatwierdzeniu Władzy Nadzorczej.
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Statut niniejszy zastępuje statut Kasy Oszczędności
powiatu radomskiego zatwierdzony postanowieniem Mini
sterstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 1923 roku
L. S. F. 781/13.

1. Piotrze

Nr 24.

Pyku,

w łaścicielu1 a) działki

gruntu

około 2 mórg i b) działki łąki około 238 pręt. z nieru
chomości w Małogoszczu Nr. hip. 6;
2. Mendlu

Szpilbargu,

współwłaścicielu nierucho

mości w Jędrzejowie Nr. Nr. hip. 33, 67 i 89;
Statut niniejszy zatwierdzony został reskryptem p. Wo
jewody Kieleckiego z dnia 24 kwietnia 1929 r, L. Sm. 164/4,
na oryginale podpisano :
Wojewoda : WŁ Korsak.

około 2 morg 150 pręt. z nieruch. Jędrzejów Nr. hip, 136 — i

OBWIESZCZENIA PUBLICZNE.

wyznaczony został na dzień 20 wrzednia 1929 rokn,

3. Berku Blumenfeldzie, właścicielu działki gruntu
4. Chasklu Bryczkowskim, w spółw łaścicielu nieruch
w Jędrzejowie Nr. hip. 121.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych
w którym

Notarjusz przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okrę
gowego w Kielcach Wacław Janiszowski niniejszem

swoje

to dniu osoby interesowane

prawa w kancelarji

hipotecznej

winny zgłosić
w Jędrzejowie

pod skutkami prekluzji.

(2 — 3 - 2 )

obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe
po następujących zm arłych.
1. Helenie Śląskiej — wierzycielce sum, zabezpie
czonych w dziale IV wykazu hipotecznego dóbr Broni
szów, pow. pinczowskiego, mianowicie pod Nr 3 sumy
8250 rubli i pod Nr. 4 sumy 7000 ru b li;

Notarjusz przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okrę
gowego w Kielcach, Walery Ryfiński, obwieszcza, że
zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych ;
1. Janie Włodarczyku,

właśc,

10 mórg 62

pr.,

z dóbr „Jarząb i Strawczyn* pow. kieleckiego;

2. Antonim Lesiaku, w ierzycielu ewikcji 1100 zł.

2.

Dinie Pomerancbluinowej, właśc. 33 V3°/o czyli

w złocie zabezpieczonej pod Nr, 9 4 działu IV wykazu

1/3 części nieruchomości składającej się z 3 działek placu

hipotecznego dóbr Obięgor W ielki, powiatu kieleckiego

0 ogólnej przestrzeni 9609 Va łokci2 z budynkami, z nie

i właścicielu praw przyrzeczenia kupna sprzedaży 1 hek.

ruchomości „Kielce -Nr. hip. 3 6 6 “ ;

6796 in. z dóbr Obięgor Wielki, pow. kieleckiego zapi
sanych poa Nr. 79 1 działu III wykazu hipotecznego tych

3. W ojciechu

Chybie,

właśc.

11 mórg z

dóbr

„Wrzoski* powiatu k ieleck ieg o ;

że dóbr;
3. Antoninie Jarząbek, wierzycielce ewikcji 600 zł.

należącego poprzednio do Zofji Płarzyńskiej ogrodu w polu

w złocie zabezpieczonej pod Nr. 9 8 działu IV wykazu

„Bacianek*, z nieruch. “Kielce Nr. hip. 17 0 “ i b) ogrodu

hipotecznego dóbr Obięgor Wielki, powiatu kieleckiego

w polu „Bocianek*, zawierającego przestrzeni 4 stajana

i właścicielce praw przyrzeczenia kupna sprzedaży 4500 m.

po 10 grząd z budynkami, oraz działki

4.

Helenie Niesiołowskiej, właśc. a) V3 części reszty

ziemi w

polu

ziemi z dóbr Obięgor Wielki, pow. kieleckiego, zapisa

„Bocianek* zawierającej 8118 m. z nieruchomości „Kielce

nych pod Nr. 79 18 działu III wykazu hipotecznego tych

Nr. hip, 2 o 7 “ ;
5. Augustynie Baranie, właśc. 1 ha 2339 m2 z dóbr

że dóbr;
4. Kazimierzu

Baranie,

właścicielu

działki ziemi

obszaru 4 dzies. 240 sążni z kolonji Brzeście Rajskie,

Zegartowice - zachodnie*,

czyli

Zegartowice

4 gosp, Tow. pow. jędrzejowskiego ;

pow. jędrzejow skiego ;
5. Pawle Pasieka, w łaścicielu działki ziemi obszaru

z dóbr „W ęgrzynów* i b) właśc. 5462

7 dzies. 1488 sążni z kolonji Kozłów A., powiatu jędrze

„Obiechów Podosie", pow. w łoszczow skiego;

jow skiego ;

6.

7.

6. Stanisławie Gruchała, właścicielu działki ziemi
obszaru 1 dz. 142 sąż. z kolonji Szczebakówka, pow.
stopnickiego i działki ziemi obszaru

1845 sążni z ko

lonji Szczebaków-Łany, pow. stopnickiego.

Turskiego

Pawle Zacharzu : a) współwłaśc. 35 mórg. 235 pr.
tn2 łąki z kol.

Józefie Szumie, właśc. 20 mórg 80 pr. z folw .

„Emiljanów“, pow. jędrzejow skiego;
8. Janie Gałęziowskim, w ła śc .:

a) 3 mórg z kol.

„Topola A“, pow. pinczowskiego, b) 150 pr. łąki z dóbr
„Kamyszów" pow. pinczowskiego i c) 2 mórg, z kol. „To

Termin do zamknięcia i regulacji postępowań tych
wyznaczony został na dzień 15 wrzećnia 1929 r. w kan

pola B " ‘ pow. pińczow skiego;
«
9. Piotrze Bratku, właśc. 4 ha 3614 m. z kol. „No-

celarji wyżej wym ienionego Notarjusza.

wularnowskiego Towarzystwa*' pow. w łoszczow skiegó;

(2— 3— 2)

Notarjusz; W acław J a n is z o w s k i .

10.

Stanisławie Niepsuju, właśc. 4 ha 5 5 5 1 rn,

z dóbr „Lgota Gawronna*, pow. włoszczow skiego — i
Janie Łagińskim. wierzyć, sumy 3000 rb. z 0/0 °/o

Wydział Hipoteczny pow. jędrzejowskiego ob
wieszcza, że otwarte zostały pobtępowauia spadkowe po

1 ewikcją 300 rb. zabezp. pod Nr. 2 działu IV wyk. hip.

zm arłych;

nieruchom. „Fryszerka Ostojów", pow. kieleckiego.

11.

Nr 24.
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4) Michale Tutaku, właścicielu dz. Nr.

został na 20 grudnia 1929 r. w kacelarji notarjusza Wa

17, prze

strzeni 2 morg z kol. Grzymała Chałupki, p. stopnickiego;

lerego Ryfińskiego w Kielcach, dokąd interecowaui winni

5) Franciszku Kopciu, w łaścicielu dz. Nr 3, prze

się stawić z dowodami pod skutkami prekluzji. (2— 3 — 1)

strzeni 1 dz. 40 sąż. z kol. Rudno Chojny, pow. mie
chowskiego ;

Zastępca N otarjusza: L eo n ^N ójcikiew icz.

6) Janie Tochowiczu vel Tuchowirzu, właścicielu
dz. Nr. 2, przestrzeni 6 morg. z kol. Zastronie W ilczkow
skie, pow. m iechow skiego;

Wydział Hipoteczny powiatowy w Pińczowie ob

7) Wincentym Zarębergu, właścicielu dz. Nr. 15,

wieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po

przestrzeni 5 dz, 353 sąż. z kol. Bebelno Nr 1, pow.

zm arłych :

w łoszczow skiego;

1) Janie Szczygłow skim , współwłaścicielu nierucho

8) Filipie Bąeziru, właścicielu dz. Nr. 28, przestrzeni

mości, położonej w mieście Pińczowie i oznaczony hipo

3 ha 100 m. z kol. Książnice C, pow. stopnickiego ;

tecznym Nr. 8 8 ;
2) Aronie Dawidzie Kołataczu, właścicielu nieruch.,

9) Józefie Paluchu, właścicielu dz. Nr. 1, przestrzeni

położonej w mieście Działoszycach i oznaczonej hipot. Nr. 20;

1 dzies. 1905 sąż. z kol. Korycizna, pow. m iechow skiego;

3) Józefie i Anieli małż. Chwalibogach wlaśc. nie

10) Piotrze Kawka, właścicielu dz. Nr. 119, prze

ruchomości,
hipot. Nr

położonej w

mieście

Pińczowie i oznacz,

strzeni 1 inorg. i dz. Nr. 133, przestrzeni 150 pr. z dÓDr

163 ;

Krolewice, pow. pińczowskiego;

4, 5) Antonim, synie Jakóba, Lisowskim i Antonim,
11) Józefie Malczyku, w łaścicielu dz. Nr. 5, prze
synie Antoniego, Lisowskim , właścicielach części nieruch., j strzeni 4 morg. z dóbr Dąbrowica, pow. w łoszczow skiego;
położ. w m. Pińczowie i oznaczonej hipotecznym Nr. 5 — i
12) Gitli Pffcfer, w spółwłaścicielce dóbr Zalesie, pow.
6)
W ładysławie Góreckim, właścicielu części nieru
jędrzejow skiego;
chomości, położonej

w m ieście Pińczowie i oznaczonej

13) W ładysławie Mollu, wierzycielu sumy 400 rb.

hipotecznym Nr. 123.

z ewikcją 40 rb. i sumy 800 rb. z ewikcją 80 rb. na

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych

nieruchomości Kielce Nr 412;

wyznaczony został na dzień 20 grudnia 1929 roku, „
w którym to terminie osoby interesowane winny zgłosić

W alentym Chabie, właścicielu dz. Nr. 9, prz

strzeni 1 dz. 60 sąż. z kol. Szreniawa Rędzino w i współ

sw oje prawa do kancelarji hipotecznej w Pińczowie, pod
skutkami prekluzji.

11)

właścicielu dz. Nr. 15, przestrzeni 4 mor. 190 pr. z kol.

(2 — 3— 1)

Szraniawa Pozory, pow. m iechow skiego,
15) Józefie Blicharskim, współwłaścicielu dz. Nr. 20,

Wydział Hipoteczny powiatu olkuskiego obwie

przestrzeni .2 dz. 662 sąż. z kol. Kajetanówka, pow. ję

szcza, że po zmarłych Mikołaju i Sew erynie z Mecnerów,
małżonkach Proszczek jako właścicielach

drzejowskiego ;

nieruchomości

16) Feliksie Kłębku, właścicielu dz. Nr. 11, prze

w osadzie i gminie Sław ków pod hip. Nr. 156 — toczy

strzeni 2 .d z . 1350 sąż. z kol. Rzędownca Wesoła, pow,

się postępowanie spadkowe i że termin zamknięcia spadku

miechowskiego ;
17) Janie Chmielewskim, właścicielu dz. Nr. 1, prze

wyznaczony został na dzień 21 grudnia 1929 roku,
w którym to dniu osoby interesowane winny stawić się
no kancelarji tegoż wydziału
dla zgłoszenia sw ych

hipotecznego

strzeni 66

w Olkuszu

13, przestrzeui

12 morg. z folw. Budziska, pow. stopnickiego;

praw z odpowiednietni dokumen

tami, pod skutkami prekluzji.

morg. 165 pr. i z dz. Nr.

18j Marjannie Pleszkunowej, właścicielce dz. Nr. 110,

(2 — 3 — 1)

przestrzeni 1 morg. w miejscowości „Łąka Klin“, z dóbr
: Świniary B, pow. stopnickiego ;
19) Wincentym Bogdale, właścicielu dz. Nr. 6, prze

Pisarz Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego
w Kielcach zawiadamia, iż toczą się postępowania spad

strzeni 1 dz. 1262 sąż. z dóbr Lubania A,

kowe p o :

nickiego i dz. Nr. 24, przestrzeni 3 dz. 1321 sąż. z dóbr

1) Adamie Grzesiku, w łaścicielu dz. Nr. 7, prze
strzeni 1 dz. 1290 sąż. z kol. Ostatek, pow. pińczowskiego ; I

pow. stop

Suchowola Prebenda, pow. stopnickiego;
20) Janie Garbackim, właścicielu dz. Nr 9, prze

2) Janie Mierniczku, w łaścicielu dz. Nr. 4, prze- l strzeni 1230 sąż. z kol. Czajęczyce Łąki, p. pińczowskiego ;
strzeni 2 dz. 120 sąż. z kol. Rudno Kluczówka, Dow.
m iechow skiego;
3) W alentym Gudek, właścicielu dz. Nr, 19, prze
strzeni 5 ha 5601 m. z kol. Sosnówka, p, m iechowskiego;

21) Ludwiku Filosku, właścicielu dz. Nr. 18, prze
strzeni 1367 sąż. z kol. Brodacz, dz. Nr 27, przestrzeni
1845 sąż

z koi. Szczebaków A i dz. Nr. 51, przestrzeni

1 dz. 60 sąż. z kol. Szczebaków Łany, p. stopnickiego;
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22) Stanisławie Capiga, właścicielu 28 mor. 168 pr.
z folw . Nowy Folwark, pow. jędrzejow skiego,

Nr 24.

4) osady włość, w e wsi Kostki Duże, gm. Busko,
pow. stopnickim, zapisanej w tab. likw. pod Nr. 1, po

23) Pawle Zawierucha, właścicielu dz. Nr. 18, prze
strzeni 1 dz. 1266 sąż. i Nr 19 przestrzeni 1 dz 1266 sąż.
z kol. Zagórze Jakubowskie, pow. jędrzejow skiego;

wierzchni 10 morg 123 pret. należącej do Stefana i Sta
nisławy małż, Z elek ;
5) osady włość, w e wsi Wola Zofjowska, gm. Giabki,

24) Dominiku Bonarze, właścicielu dz. Nr. 6, prze

pow. stopnickim, zapisanej w tabeli likw. pod Nr. 19, po

drzem 1 dz. 1319 sąż. z kol. Piestrzec Ugor i dz. Nr. 17,

wierzchni 10 morg. 158 pręt. z budynkami należącej do

przestrzeni 1 dz. 2041 sąż. z kol. W łosnowice Teofilów,

Marjanny I i II voto M usiałow ej:

pow. stopnickiego;

6) nieruchomości wiejskiej składającej się z osady

25) Janie Siemieńeu, właścicielu 2 morg. 260 pr
z folw. Hołudza Bógdał, pow. stopnickiego.
Termin regulacji spadków

zapisanej w tabeli likw. wsi Potok, gm. Potok, pod Nr. 23,
powierzchni 14 morg. 107 pręt. i części osady zapisanej

w yznaczony na dzień

w tab. likw. pod Nr. 32 wsi Rutki, gm. Potok powierzchni

1-szy po upływ ie 6 iu m iesięcy od dnia 1-go ogłoszenia

6 morg. należącej do Walerego i Stanisławy z Walkowi-

w Dzienniku Urzędowym w kancelarji W ydz.ału Hipo

czów małż. Misztal, oraz spadkobierców Tekli Misztal.

tecznego Sądu Okręgowego w Kielcach.

(2 — 3 — 1)

w oznaczonym terminie osoby interesowane winny
zgłosić sw oje prawa w kancelarji tegoż Wydziału, pod
skutkami prekluzji.

Wydział Hipoteczny powiatu stopnickiego z sie
dzibą w Chmielniku, obwieszcza, że otwarte zostały po
stępowania spadkowe po śmierci:

OBWIESZCZENIA RÓŻNEJ TREŻCI.

1) Franciszka Wadowskiego, właściciela osady włość,
we wsi Orzelec Mały, gm. Łubnice, tab. lik w. Nr. 1,
hipot. Nr 2 ;
2) Michała Stanisława Maciuszek, właściciela par
celi Nr. 1 b, powierzchni 4 ha 1026 m2 z kolonji Strożyska ;
3) Józefy W iatrowskiej,

współw łaścicielki

osady

włość, we wsi Lisów, gm, Maleszowa, tab. likw . Nr. 3
hipot. Nr. 2;
4) Jana Pacygi, w spółw łaść. dzierżawy wieczystej
osady młynarskiej we wsi Smyków hipot. Nr. 1, gm. Potok.
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadko
wych wyznaczony został na dzień 19 grudnia 1929 r.
w tym że W ydziale Hipotecznym, gdzie w oznaczonym ter
minie interesowani winni się stawić pod skutkami prekluzji.
(2 -3 -1 )

Gminne kasy pożyczkow o-oszcządnościow e.
Podaje się do wiadomości, że na zasadzie rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia
1924 roku o organizacji i ustalaniu statutów gminnych
kas wiejskich pożyczkowo - oszczędnościow ych (Dz. Ust.
R P. Nr 118, poz. 1069 z

1924 r.) i rozporządzenia

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

gminnych

kas

pożyczkowo - oszczędnościo

wych (Dz. Ust. R. P. Nr 35, poz. 239 z 1925 r ) , została
zorganizowana gminna kasa pożyczkowo-oszczędnościowa
z prawem zaciągania zobowiązań do 20-krotnej wysokości
kapitałów zakładowego i zasobowego kasy w Kurzelowie, pow

włoszczowskiego, z kapitałem zakł. 3355 zł.

Wydział Hipoteczny powiatu stopnickiego z sie*
dzibą w Chmielniku, obwieszcza, iż na dzień 26 wrze
śnia 1929 r. wyznaczony został termin pierwiastkowej

Kielecka komisja do badania zmian kosztów
utrzymania na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 1929 r.

regulacji hipotek d la :

ustaliła, że koszt utrzymania dziennego rodziny robotni

1) osady włościańskiej we wsi Sępichów, gm Grot-

czej składającej się z 4-ch osób w miesiącu maju 1929 r.

niki, pow. stopnickim, zapisanej w tab. likw . Nr. 22/20,

w porównaniu z miesiącem kwietniem 1929 r. zm niejszył

powierzchni 7 mor. 28 pręt. z budynkami, należącej do

się o 0.430/o (słow nie: zero całe czterdzieści trzy setne

Karola i Marjanny małż. Kopeć;

procent).

2) osady włość, we wsi Widuchowa, gm. Szaniec,
pow. stopnickim, zapisanej w tab. likw . Nr. 34, po
wierzchni 5 mor. 280 pręt. z budynkami należącej do

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

Jana Kwapisza ;
pow. stopnickim, zapisanej w tab. likw. Nr. 27, powierzchni

Komornik Sądu Grodzkiego Ii-go rew. m. Ra
domia. W. Stupnicki, zam. w Radomiu przy ul. Lubel

6 morg. z budynkami należącej do spadkobierców po

skiej Nr. 13, na mocy art. 1141 i 1146 U. P. C. niniej-

Józefie ze Skuzów S k rzy p ek ;

szem obwieszcza, że dnia 18 września 1929 r. o godz.

3) osady włośor w e wsi Korytnica, gm. Kurozwęki,

Nr 24
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Gminy odbędzie się sprzedaż przez licytację różnego ga

w ego

tunku w yrobów żelaznych, oszacowanych na 1950 zł.,

w

Radomiu,

na

zaspokojenie

pretensji

firmy

„H. L. Schoning" w Hamburgu w kwocie 1440 funtów

a należących do M Laudaua zam. w Wolbromiu.

szterlingów ang. 2 szyi. 6 pensów, czyli 51125 zł. 33 gr.,

Komornik Sądowy: L. Wewerek.

z różnicą kursu w dniu zapłaty z % i kosztami, odbędzie
się sprzedaż przez licytację publiczną, miejskiej nieru
chomości położonej na przedmieściu Żakow ice w Rado
miu, w ojew . kieleckiego, należącej do firmy „Zakłady

Komornik Sądu Grodzkiego w Wolbromiu na za
sadzie art. 1033 U. P. ę . ogłasza, że w dniu 26 czerwca

Przem ysłow e Samuel Adier, Sp, Akc. w Radomiu — Ża

i9 2 9 r. o godz. lO-ej rano w Wolbromiu przy Urzędzie

kowice", skradającej się z 43 morgów 35 prętów ziemi

Gminy odbędzie się sprzedaż przez licytację różnego ga

ornej i łąk. wraz z placem pod budynkami i ogrodem,

tunku wyrobów żelaznych, oszacowanych na 1121 zł.,

oraz następujących budynków: 2-ch domów mieszkalnych

a należących do M. Landaua w Wolbromiu

jednopiętrowych, 2-ch parterowych, 19 budynków

fa

Komornik Sądow y: L . Wewerek.

brycznych parbarsko-przemysłowych, 2-ch studzien me
chanicznych, 1-ej wagi w ozow ej z budką, 1-ej piw nicy,
powyższe budynki są murowane, kryte dachówką cem en

Komornik Sndu Grodzkiego w Olkuszu Ł. Jaro
szewicz na zasadzie art. 1030 U. P. C. obwieszcza, iż

tow ą, niektóre zaś betonem , blachą lub papą, znajdują

w dniu 25 czerwca 1929 r. o godz. 10 rano w Olkuszu,

cegielni, 4 szop, stajni, wozowni i ustępów.

W szystkie

się w stanie dobrym i są oparkanione murem żelaznym,

ul. 3-go Maja, dom Rozenbiuma, w mieszkaniu Dawida

sztachetam i żelaznemi i deskami. W budynkach fabrycz

Tenenwurola odbędzie się sprzedaż przez publiczną licy

nych znajdują się m aszyny i urządzenia techniczne, a mia

tację w I terminie iuctiomości oszacowanych na 3000 zł.,

now icie : 1 maszyna parowa o mocy 65.8 HP., 1 ma

a należących do tegoż Dawida Tenenwurcla, zamieszka

szyna parowa stojąca o sile 8 HP., 8 motorów elektrycz

łego w Olkuszu, składających s ię : z szafy do rzeczy m a-

nych różnych firm i o różnej mocy, dynamo-maszyna,

choniowej z lustrem, um ywalni machoniowej z lustrem

falcm aszyn, glancm aszyna, platermaszyna, walzmaszyna,

i kredensu dębowego na rzecz domu Agentury Handl

pomny, kadzie, inżektory do garbników, kotły, bębny,

Z. Honigberg. Spis frzeczy i ich szacunek przejrzeć można
w dniu i miejscu licytacji.

wagi, maszyna do wyrobu cegły i inne, oraz różne drobne
części mechanizmów, stare i używ ane jako szm elc, szcze

Komornik Sądowy: E. Jaroszewicz.

gółowo wskazane w opisie W dniu 8 grudnia 1927 roku
sporządzonym.
Powyższa nieruchomość w zastawie, ani dzierżawie

ZAGUBIENIE D O K U M E N TÓ W .

się nie znajduje, posiada urząuzoną księgę hipoteczną
w archiwum hipoteki przy Sądzie Okręgowym w Rado

Franciszek Łukasik zam. w e w si Ohańcza, gm. Ku-

miu, oznaczoną Nr. 829, jest obciążona hipotecznemi dłu

rozwęki, pow. stopnickiego zgubił dowód osobisty w y

gami, kaucjami i ostrzeżeniami, na sumę 12815 funtów

dany przez Starostwo

szterlingów ang. 13 szyi. 9 pensów, 612 0 0 doi. St. Zj.

unieważnia się.

A. P. i 54000 złotych polskich i na rzecz Skarbu pań
stwa 44828 zł 44 gr. i oprócz hipoteki na rzecz Skarbu
Raństwa 20459 zł. 06 gr.

Podlega sprzedaży w całko

witym komplecie podług w skazanego w yżej opisu.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej rów

w Busku w roku

1923, który
( 3 — 2)

Leon M atkowski kierownik szkoły powszechnej
| w Małusach Małych zgubił legitym ację urzędniczą Nr 563/28
wydaną przez Kuratorjum Szkolne okręgu krakowskiego,
' którą unieważnia się.
(3 _ 2)

J ó ze f Bieniek z Borkowic, pow. koneckiego (rocz

nej 128712 doi. St. Zj. A. Połn.

nik 1892)

Zgłaszający się do kupna obowiązani złożyć wadjum

żnia się.

w wysokości Vio części sumy szacunkowej.

zgubił książeczkę wojskową, którą uniewa
(3— 2)

Opis, szacunek, jak również i inne dokum enty ty 

Zofja Tomaszewska unieważnia zgubioną legity

czące się tej sprzedaży, mogą być przejrzane w godz.

mację urzędniczą wydaną przez Kuratorjum Krakowskie.
(3 -3 )

urzędowych, w kancelarji Wydz. Cyw. Sądu Okręgowego
w Radomiu.

Zofja Kubacka, nauczycielka szkoły powszechnej

___________

w Sławicach. pow. miechowskiego, unieważnia zagubioną

Komornik Sadu Grodzkiego w Wolbromiu na za

legitym ację nauczycielską Nr. 17393, wydaną w dniu

sadzie art. 1033 U. P. C. ogłasza, że w dniu 26 czerwca

15 mai ca 1926 r. przez Kuratorjum szkolne okręgu war
szawskiego.

1929 r. o godz. 10-ej rano w Wolbromiu przy Urzędzie

I
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Bartłomiej Sroka zam. w Łanach, gm. W odzisław,
pow . jędrzejowskiego, zgubił w dniu 10 kwietnia 1929 r.
dw a dow ody tożsamości koni Nr. Nr. 5222o i 52227,
które unieważnia się.

>

zapijany w ew idencji

w

dniu

24

lipca

1928 r. pod L. 829.

S ta n isła w Ł u k a w s k i z Wólki Lipowej, gm. Juljanów, pow . opatowskiego, zgubił dowód tożsamości konia

Josek Furman zam. w Radomiu przy ul. Żerom
skiego Nr. 107, unieważnia zagubiony dowód tożsamości
konia S. B. Nr. 2G045,

Nr. 57043,

Nr 24.

w ydany przez rejonow ego in

spektora koni w Dęblinie.

serja B Nr. 147477, który unieważnia się.

Stanisław K opczyński z Odrzywołu, gm. Ossa,
potf. opoczyńskiego, unieważnia zagubiony dowód tożsa
mości konia serja B Nr. 160017.

Zgubiono ks. rejestracyjną samochodu osobowegu
Nr. KL. 71260, wydaną w roku 1928 na imię Okręgo

wego Zw iązku Legionistów w Kielcach, którą unie
w ażnia się.
Zaginął dowód rejestracyjny samochodu Nr. tvL. 2092

Elżbieta Liszykówna, nauczycielka we wsi Drożankach, gm. Kuczki, pow. radomskiego, unieważnia za
gubioną legitym ację nauczycielską wydaną przez Kuratorjum krakowskie.

marki „Ford*, w ydany w roku 1925 przez W ojewództwo

J ó z e f K urkow ski (rocznik 1887) z Jędrzejowa,
zgubił książeczkę w ojskow ą, wydaną przez P. K. U. Piń

K ieleckie, na imię Maksymiljana Guzka, zam, w Radomiu

czów , którą unieważnia się.

ul. Piłsudskiego Nr. 9, który unieważnia się.

(3— 1)

Abram Gotlieb zam. w Kielcach przy ul. Sienkie

Zgubiono książeczkę w ojskow ą dnia 29 lipca 1928 r.,

wicza 35, zgubił św iadectw o przemybłowe VII kat. prze

w ydaną przez P. K. U. Radom na imię Jana Kupieckiego,

mysł. za L. 1748, na prowadzenie garbarni w Kielcach

którą unieważnia się.

(3— 1)

przy ul. Młynarskiej Nr. 9, wydane na jego nazwisko

Zelman Obarzański z Koszyc, unieważnia w eksel

przez Urząd Skarbowy Podatków i Opłat Skarbowych

z wystaw ienia w łasnego na zlecenie Jana Grzędy w 1926 r.,
bez terminu płatności na 100 dolarow amerykańskich*

w Kielcach dnia 5 stycznia 1929 r., które unieważnia się.
(3 -1 ,

Jan Pająk z Michałowa, gm. Skarżysko-Kościelne,
unieważnia zagubiony dowód tożsamości konia serja B
Nr. 3 0217 , w ydany dnia 16 maja 1928 r. przez rejono
w ego inspektora koni w Sandomierzu.

Ksiądz Jó zef Sapiński z Tarłowa, zgubił dowód
tożsam ości konia serja B Nr. 143415, który unieważnia si^

Jan Sroga zam. w e wsi Promyk, gm. W odzisław,

S zym a szek Teofil, posterunkowy Policji Państw,
w N iewachlowie, zgubił w Sosnowcu

dnia 29

marca

1929 r. legitym ację urzędową wraz z kartą urlopową w y 
daną przez Pow. Komendę Pol.

Państw, w Kielcach,

którą unieważnia się.

(3 — 1)

Michał S zrek ze wsi Zmarłe, gm. K luczewsko,
pow. w łoszczow skiego, zgubił w lutym

1929 r. dowód

tożsamości konia serja B Nr. 234653, który unieważnia się

unieważnia zagubiony dowód tużsnmości konia serja B
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Przedpłata za 1929 rok — 24 złote — Numer pojedynczy 1 zloty. — Cena ogłoszeń: o zarejestrowaniu stowarzyszenia Inb
związku 5 złotych, za wieriz szpaltowy 50 groszy, za wyraz 10 groszy, najmniejsze ogłoszenie jednokrotne 3 zł., trzykrotne 9 zł.

Wszelkie opłaty za prenumeratę, ogłoszenia i t. p. należy wpłacać do Pocztowej Kasy
Oszczędności na konto czekowe Nr 3 0 .6 3 2 i potwierdzenie wpłaty nadsyłać do Administracji
„Kieleckiego Dziennika Wojewódzkiego*.
O dbito w d ru k a rn i „Jedność* w K ielcach — 703.

