Kielce, dnia 22 czerwca 1929 r.
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Z I, II, IV i V obwodu wyborczego w płynęło w ter
minie regulaminem przewidzianym, tylko po jednej liście
kandydatów na członków Izby Rzemieślniczej w Kielcach

97.
O głoszenie W ojew ody K ieleckiego
z dnia *22 czerwca 1929 roku

zawierające wyniki wyborów do Izby Rzemieślniczej
w Kielcach.
Na podstawie § 76 regulaminu wyborczego (dział
II statutu Izby Rzemieślniczej w Kielcach ogłoszony roz
porządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 lipca

i ich zastępców.

Obwód Ill-ci nie zgłosił ważnie listy

kandydatów na członków Izby i ich zastępców.
Zgodnie z ustaleniem zawartem w protokule Głów
nej Komisji W yborczej do Izby Rzemieślniczej w K iel
cach z dnia 21 czerwca b, r. zostały wybrane w w ybo
rach, zarządzonych przezemnie na dzień 16 czerwca b. r.
w charakterze członków Izby Rzemieślniczej w Kielcach
i ich zastępców, następujące o so b y :
OBWÓD

I.

1928 r. Monitor Polski z dnia 21 lipca 1928 r. Nr. 166;,

Członkowie:

ogłaszam w ynik wyborów do Izby Rzem ieślniczei w Kiel

1) Ryszkowski Bolesław, mularz, Kielce, ul. Lipowa Nr. 6,

cach, które odbyły się dnia 16 czerwca b. .r.

2) Musiał Adam, stolarz, Częstochowa, ul. Racławicka Nr. 3.

Nr 25.
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3) Katz Sz.nul, krawiec, Częstochowa, ul. II. Aleja Nr. 20.

7) Kostucha Franciszek, wędliniarz, Ostrowiec, ul. Ko
ścielna Nr. 2.

4) Sutowicz Andrzej, kowal, Kielce, ul. Starowarszaw-

8) Tatarski Leon, ślusarz, Ostrowiec, ul. Klimkiewiczowska.

ska 53.
5} Maciejczak Zdzisław, piekarz, Kielce, ul. Sienkiewi

OBWÓD

cza Nr. 37.

V.

Członkowie:

6) Laks Boruch, szew c, Kielce, ul. Kozia Nr. 5.
7) W esołow ski Szymon, fryzjer, Miechów, ul. Rynek Nr. 3 -

1) W inczewski Jan, szewc, Radom, ul. Słowackiego Nr. 16.

8) Gutman Judka, malarz, Kielce, ul. Śniadeckich Nr 4

2) Drabikowsiti Józef, stolarz, Kozienice, ul. Sławna Nr. 4.
3) Balcer Edward, kowal, Radom, ul. Żeromskiego Nr. 82

Zastępcy:

4) Najman Boruch, cholewkarz, Radom, ul. Lubelska Nr. 12.

9) Jezierski Teofil, mularz, Pińczów, ul. Wdowia Nr. 3/363.
10) Hetman Lucjan, stolarz, Kielce, ul Śniadeckich Nr. 20.

7astępcy:

11) Tennenbauin Chaim, krawiec, Kielce, ul. Kilińskiego

5) Kacperski Feliks, szew c, Kozienice, ul. Brzuska Nr, 37.

Nr. 3.

b) Porębski Stanisław, stolarz, Radom, ul. Słowackiego

12) Jarno Jan, kowal, Olkusz, ul. Górniczna Nr. 127.
13) Ćwikliński Stanisław, piekarz, Jędrzejów, ul. Podklasztorze Nr. 3.

Nr. 37.
7) Nakonieczny Karol, kowal, Radom, ul. Długa Nr. 30.
8) Magniszewski Icek Izrael, cholewkarz, Radom, ul. Lu

14) Berkowicz Izrael Juaka, szew c, Kielce, ui. Niewa-

belska Nr. 14.

chlowska Nr. 35.

W myśl § 77

15) Bruk Szama, malarz, Kielce, ul. Kilińskiego Nr. 3.
OBWÓD

II.

Członkowie:
1) Smuga Stefan, krawiec, Częstochowa, ul. Kościuszki
Nr. 23.

wspomnianego regulaminu wybor

czego, każdy uprawniony do głosowania może wnieść za
pośrednictwem Głównej Komisji Wyborczej w Kielcach
(ul. Orla 4) do W ładzy przem ysłowej Wojewódzkiej za
rzuty przeciw

ważności wyborów

dnia ogłoszenia wynorow

w ciągu dni 14 od

w Kieleckim Dzienniku Wo

jewódzkim.

2) Kluźniak Roman,

ślusarz, Kielce, ul. Bodzentyńska

Nr. 32.

W razie nie wniesienia sprzeciwu w terminie w y
żej

3) Zilberberg Josek, introligator, Kielce, ul. Rynek Nr. 17.

wymienionym

lub

odrzucenia sprzeciwu,

wybory

uprawomocniają się.

4) Dębski Piotr, cukiernik, Częstocnowa, ul. Piłsudskie

W ojew oda: W l. K orsak,

go Nr. 17.

Zastępcy:
5) Grabowski Ludwik, krawiec, W łoszczowa.

98.
OGŁOSZENIE

6) Wąchalski Ludwik, ślusarz, Szczekociny, pow. włosz
czowski.
7) Bruk Lejbuś, introligator, Kielce, ul. Kilińskiego Nr. 5.

Okr. Urzędu Górniczego Częstochowskiego

8) Błaszczyński Anton', cukiernik, Częstochowa, ul. Pił

z dnia 14 czerwca 1929 roku

sudskiego Nr. 1.

o zatwierdzenia nadań górniczych.

OBWÓD

1) Tajtdbaum

IV.

Stosownie do § 30 Instrmrcji o zastosowaniu art.

Członkowie:

454-540 Ustawy Górniczej (Zb. Pr. ces. ros. t. VII, wyd.

Pinkwas, szCzotkarz, Opatów, ul. Wilso

1912 r.) Okręgowy Urząd Górniczy Częstochowski m niej
szym podaje do publicznej wiadomości, że na rzecz i imię

na Nr. 15.
2) Glanzszpigel Abram, zegarmistrz, Ostrowiec, ul. Ko

Towarzystwa Zakładów M etalowych B. Hautke w War
szawie w dniu 31

ścielna Nr. 7.
3) Michałowski Piotr, wędliniarz, Kielce, ul. Kilińskie

maja b. r. zostało zatwierdzone na

danie górnicze p. n, „Halina-4, oznaczone Nr. 291
o powierzchni 1,136.400 m2, do wydobywania

go Nr. 10.
4) Sokół Jan, ślusarz, Wierzbnik.

P.,

rudy że

laznej na gruntach wsi Cyganka, gm. Panki, i wsi Zwie
rzyniec, gm. Opatów, oraz Polskich Kolei Państwowych

Zastępcy:
5) Grynsztajn Szm ul, szczotkarz, Opatów, ul. Szeroka
Nr. 72.
6) Nisenhaum

w pow. częstochowskim

i że w dniu 27 maja b. r. zo

stały zatwierdzone nadania górnicze:
„Krzepice Nr; 1 “ Nr. 282

Muszek, zegarmistrz, Ostrowiec, ul. Ko

ścielna Nr. 11.

P.

„Krzepice Nr. 3 “ Nr. 283 P.

„Krzepice Nr. 4“ Nr. 284 P,

Nr 25.
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północy i na zachodzie — z gruntami m. K rzepice; na

„Krzepice Nr.

5 “ Nr. 285 P.

„Krzepice Nr.

6* Nr. 283 P.

wschodzie — z temiż gruntami i nadaniem

„Krzepice Nr.

7* Nr. 287 P.

Nt. 7 “ ; na południu — z nadaniami

„Krzepice Nr.

8 “ Nr. 288 P.

i Nr. 8".

„Krzepice Nr.

9 “ Nr. 289 P.

„Krzepice

„Krzepice Nr. 7

Nauanie górnicze „Krzepice Nr. 1C* graniczy: na

„Krzepice Nr. 1 0 “ Nr. 290 P. .

północy i na wschodzie — z gruntami m. Krzepice; na

Nadanie górnicze „Krzepice Nr. 1 “ obejmuje po

południu — z nadaniem „Krzepice Nr. 1 “ i na zachodzie —

wierzchnię

1,060.638

m2 każde

z pozustałych — po

z nadaniem „Krzepice Nr. 6",

138.021 m2.

Naczelnik

W szystkie nadania górnicze „Krzepice" Nr. 1, Nr. 3,

Okręgowego Urzędu Górniczego w Częstochowie

Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8, Nr 9, Nr. 10 są za

Ł. G łm zczak.

twierdzone do w j dobywania rudy żelaznej na gruntach
mieszczan i włościan gm iny Krzepice, w pow.

często

99.
OGŁOSZENIE

chowskim, w woj, kieleckiem.
Nadanie górnicze „Halina" g ra n iczy : na północy —
z nadaniami „Tczew", „Persja" i „Jerzy" ; na wschodzie —
z nadaniami „Jerzy" i „Łużyce" ; na południu — z nadaniem
„Bukowina* i na zachodzie — z nadaniem
Nadanie

O kręgowego Urzędu Ziem skiego w Kielcach
z dnia 14 czerwca 1929 roku

„Grudziądz".

górnicze „Krzepice Nr. 1 “ graniczy: na

o ocalaniu gm n tó./ we wsi Gródek, pow. kozienickijgo.

północy — z nadaniami „Krzepice Nr. 6 “ i „Krzepice

Okręgowy Urząd Ziemski na podstawie § 59 rozwsi Iw anow ice;
porząazenia Ministrów Reform Rolnycn i Sprawiedliwości
na połuaniu — v. gruntami m. Krzepice i na zachodzie —
z dnia 27 siei pnia 1928 r. w przedmiocie wykonywania
z nadaniami „Krzepice" i „Krzepice Nr. 5".
ustawy o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. Nr 8 7 /2 8 , poz.
Nadanie górnicze „Krzepice Nr. 3 “ graniczy: na
763) podaje do publicznej wiadomości, że scalenie grun
północy — gruntami m. Krzepice i nadaniem „Krzepice
tów we Wii Grodek, gminy Policzna, powiatu kozieniNr. 4 ; na wschodzie — z nadaniem „Krzepice Nr. 5 ; na
ckiego zosiało zakończone i postępowanie scaleniowe
południu — z nadaniem „Krzepice Nr. 2 “ i na zachodzie —
zamknięte.
„ _
Za Prezesa
z gruntami m. Krzepice.

Nr.

1 0“ ; na wschodzie

— z gruntami

Nadanie górnicze „Krzepice Nr. 4 “ gran iczy: na
północy — z nadaniami

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

„Krzepice Nr. 8 i Nr. 7 ; na

wschodzie — z nadaniami „Aniela" i „Krzepice Nr. 5 “ ;
na południu — z nadaniami „Krzepice Nr. 5 i Nr. 3";
na zachodzie — z gruntami m. Krzepice.

.

100
Zawiadomienie W ojewody K ieleckiego
z dnia 18 czerwca 1929 roku

Nadanie górnicze „Krzepice Nr. 5 “ g ran iczy: na
północy — z nadaniem „Aniela" ; na wschodzie — z na
daniem

„Krzepice Nr. 6 “ ; na południu — z nadaniami

„Krzepice" i Krzepice Nr. 2 ; na zachodzie — z nadaniami
„Krzepice Nr. 3 i „Krzepice Nr. 4.
Nadanie górnicze „Krzepice Nr. 6" graniczy:

na

północy, na wschodzie i na południu — z gruntami m. Krze
pice ; na zachodzie — z nadaniem „Krzepice Nr. 5 “ i grun
tami m. Krzepice.
Nadanie

górnicze „Krzepice Nr. 7*

graniczy:

na

o uruchomienia centrali telefonicznej w agencji pocz
towej Jakubowice, pow. opatowskiego.
Na podstawie zawiadomienia Dyrekcji Poczt i T e
legrafów w Lublinie z dnia 31 maja 1929 r. Nr. 42908/VIII,
podaje się do publicznej wiadomości, że w agencji poczto
wej Jakubowice, pow. Opatów kiel. uruchomiono centralę
teleioniczną uia wym iany telegramów i rozmów m iędzy
m iastowych.

Za W ojew odę: D r Winiarz.

północy — z gruntami m, Krzepice i wsi Zbrujewo; na
wschodzie — z gruntami

m. Krzepice; na południu —

z nadaniem „Krzepice Nr. 4", na zachodzie — z nada
niami „Krzepice Nr. 8 i Nr. 9".
Nadanie

górnicze „Krzepice Nr. 8*

północy — z nadaniem

g ra n iczy :

na

.

Zawiadomienie W ojewody Kieleckiego
z dnia 18 czerwca 1929 roku

„Krzepice Nr. 9 “ ; na wschodzie — o znalezieniu fałszywej pieczęci urzędowej gm. Soły,

z nadaniem „Krzepice Nr. 7 “ ; na południu i na zachodzie —
z gruntami m. Krzepice.
Nadanie

101

górnicze „Krzepice Nr, 9 “ graniczy:

pow. oszmiańskłego.
Na podstawie pisma Pana W ojewody W ileńskiego

na

z dnia 15 maja b. r. L. Y-1860 podaje się do publicznej
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DO STAROSTWA w RADOMIU:

gm. Soły z napisem pośrodku „gm. S o ły “, a w obwódce

Zdzisław Maćkowski, prow. Starosta Powiatowy w Siedl

„z. Wileńska, pow. Osziriany* jest fałszyw a, gdyż w ła

cach — na stanowisko Starosty Pow. w Radomiu.

ściw a pieczęć tej gm iny jest znacznie większa z orłem
pośrodku i napisem w obwódce

„Urząd Gminy Soły,

pow. oszmiańsKi“.
Za W ojewodę: D r W iniarz.

ZE STAROSTWA w WIERZBNIKU:
Stanisław W ielgusiewicz, referendarz w Vil stopniu służ
bowym — do Starostwa Powiatowego w Końskich.
DO STAROSTWA w WIERZBNIKU:
Dr Kazimierz Markiewicz, prow. lekarz powiatowy VII

a)

102.

stopnia służbowego w Starostwie Powiatowem w Gar

RUCH S Ł U Ż B O W Y

wolinie — do Starostwa Powiatowego w Wierzbniku.

« resorcie ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Przydzielony
Dr Czesław Górny, referendarz w VII stopniu służwym —

Mianowani i

do pełnienia służby w Starostwie Powiatowem w Piń

W URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM-

czowie z równoczesnem unieważnieniem przydziału
Pan Minister Spraw W ewnętrznych poruczył Radcy Wo
jewódzkiem u

Janowi

W ieczorkowi

tegoż do Starostwa Powiatowego w Miechowie.

kierownictwo

Wydziału W ojskowego w Kieleckim Urzędzie Wojew.
W STAROSTWACH — w OPATOWIE:

Przeniesiony w stan spoczynku
Dr Michał Miętus, referendarz VIII st. sł. Urzędu Woje
w ódzkiego w Kielcach, z dniem 31

Jan Borczyk, praktyK&nt aam in.suacyjny I kat. — refe
rendarzem w VIII stopniu Błuzbow ym .

W WŁOSZCZOWIE:
Dr Lucjan Tutlis, prow. lekarzem pow iatow ym .

maja 1929 r.

Zwolnieni ze służby t
Stanisław' Jamza, praktykant I kat. w Starostwie Powia
towem w Częstochowie — z dniem 30-go kwietnia
1929 r. na własną' prośbę.
Henryk Chrzanowie/, prakf ykant administracyjny I kat.

Przeniesieni i
ZE STAROSTWA w CZĘSTOCHOWIE:
Stanisław Szatan, praktykant administracyjny II kat. —
do Starostwa Powiatowego w Opatowie.
Józef Jaroszyński, referendarz w VII stopniu służbowym —
do Starostwa Pow iatow ego w Pińczowie.
DO STAROSTWA w CZĘSTOCHOWIE:
Marja Szczepańska, prow. kancelista XI stopnia służbo
wego z Biura Inżyniera Przemysł w Częstochowie.

w Starostwie Powiatowem w Kozienicach — z dniem
31 maja 1929 r. na własną prośbę.
W ładysław Durniatt, prow. kancelista XI stopnia służbo
wego w Kieleckim Urzędzie Wojewódzkim — z dniem
30 kwietnia 1929 r. na własną prośbę.

b) W resorcie Ministerstwa Rolnictwa.
Przeniesieni t
w URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM
Jerzy Bóbr, ze stanowiska kontrolera

majątków

stw ow ych — na stanowisko referenta
ZE STAROSTWA — w KIELCACH:
Tadeusz Kowalski, prow. sekretarz w IX stopniu służbo
wym — do Starostwa Powiatowego w Kozienicach.
W OPATOWIE:
W ładysław Goroń, rererendarz w VII stopniu służbow ym —
do Starostwa Pow iatow ego w Radomiu.
W PIŃCZOWIE:
Ludwik Cichy, referendarz w VII stopniu służbowym —
do Starostwa Powiatowego w Opatowie.
W RADOMIU:
Stanisław Guliński, prow. Starosta Pow iatow y w VII stop
niu służbow ym — do Starostwa w Lublinie w do
tychczasowym charakterze i stopniu służoowyrn.

pań

rolniczego

w Kieleckim Urzędzie W ojewódzkim.
Z URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
Włodzimierz Swistun, praktykant wet. w Kieleckim Urzę
dzie Wojewódzkim, do Urzędu W ojewódzkiego w To
runiu, celem odbycia dalszej praktyki.

c) W resorcie Ministerstwa Przemysłu i Handln.
Przeniesiony <
Inż. Eugeniusz Zagrodzki, z Biura Inż. Przem ysłowego
w Częstochowie — do
w Kielcach.

Urzędu

Wojewódzkiego

d) W resorcie Ministerstwa Robót Publicznych.
Mianowani t
Inż. Antoni Dworak, referendarz VII stopnia służbow ego
w służbie Dyrekcji Kolei Państw ow ych w Krako-

Nr 25.
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wie — do odwołania urzędnikiem VII stopnia słu
żbowego I kał. w Urzędzie W ojewódzkim (Dyrekcji
Robót Publicznych) w Kielcach.
Michał Rębisz — do odwołania
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§ 3.
Zadaniem Komunalnej Kasy Oszczędności powiatu
jędrzejowskiego jest ułatwić gromadzenie oszczędności i ich

urzędnikiem X stopnia

oprocentowanie, oraz uprzystępniać ludności tani kredyt.

służbow ego -w kierownictwie obwałowania brzegu
§ 4.

W isły w Igołomji.

Związek Komunalny powiatu jędrzejowskiego, jako

Przeniesiony

Związek poręczający Kasę, ponosi wobec osób trzecich

Leon Kuszewski, prow. urzęanin VIII stopnia służbow ego—
ze Starostwa Powiatowego w Kielcach do Dyrekcji
Robót Publicznych Urzędu W ojewódzkiego w Kielcach.

e) W resorcie Ministerstwa Pracy i Opieki Spot.
Przeniesiony
Paweł Gettel, Naczelnik W ojewódzkiego Wydziału Pracy
i Opieki opoł. w Kielcach — do Głównego Urzędu
Ubezpieczeń w Warszawie na stanowisko p. o. Dy
rektora tegoż Urzędu.

odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania Kasy.
Związek poręczający przyznał tejże Kasie sumę 2000 zł.
(dwa tysiące złotych) na pokrycie wydatków, połączonych
ze zorganizowaniem i uruchomieniem Kosy, na kapitał za
kładowy sumę 20.000 zł. (słownie dwadzieścia tysięcy zł.)
tytułem dotacji bezzwrotnej, oraz zobowiązał się do dopłaty
odpowiednich kwot dalszych na kapitał zakładowy do w y
sokości 50.000 zł. (słownie do pięćdziesięciu tysięcy zł.).

B.
SLtad, sposób wyboru i odwołania, tudziei
kompetencje organów Kasy i jej Komisji Rewizyjnej.

DZIAŁ NIEURZĘDOWY.
S T A T U T

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

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

2) Zarząd Kasy, jako organ wykonawczy.
§ 6.

I.

ORGANIZACJA KASY.

Rada Kasy jest ciałem kolegjalnem, akładającem się

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

z 12-u członków.
Członkami Rady Kasy mog.* być tylko osoby, posia
dające prawo wybieralności do Rad gmin wiejskich lub

§ l'

miejskich na obszarze Państwa. Członków Rady Kasy wy

Komunalna Kasa Oszczędności powiatu jędrzejowskiego

biera na lat 3 Sejmik Powiatowy, najmniej 7-u członków

w Jędrzejowie zorganizowana jest pod powyższą nazwą z sie

mnsi być wybranych z grona Sejmiku Powiatowego, reszta

dzibą w Jędrzejowie przez Związek Komunalny powiatu

może pochodzić z poza tego grona.

jędrzejowskiego.

Z pośród swych członków, wybranych z grona Sej

Nazwa powyższa stanowi równocześnie firmę Kasy,
a wymieniony

Związek

jest

związkiem

poręczającym

tej Kasy.

miku Powiatowego, wybiera Rada Kary prostą większością
głosów przewodniczącego i jego zastępcę.
Ustępujący członkowie Rady mogą być ponownie

Terytorjalny zakres działania Kasy powyższej stanowi
obszar powiatu jędrzejowskiego.

wybrani.
Zmiana składu lub kadencji Seim.ku Powiatowego nie
wpływa

S 2.
Komunalna Kasa

Oszczędności

skiego posiada odrębną osobowość

na okres urzędowania

Rady Kasv,

względnie

członków Rady Kasy.
powiatu jędrzejow

§ 7.

prawną i w grani

cach statutu niniejszego korzysta z uprawnień, przyzna

Zarząd Kasy stanowi:

nych Komunalnym Kasom Oszczędności rozporządzeniem

kolegjum złożone z 3-ch (trzech) członków, powoła

Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 kwietnia
o Komunalnych

Kasach

Oszczędności

1927 r.

(Dz. Ust. Rz. P,

Nr 38, poz. 339).
Kasie tej służy prawo otwierania zbiornic, oraz prawo
otwierania oddziałów na podstawie uchwały Sejmiku Po
wiatowego i za zgodą Władzy Nadzo-czej.

nych przez Radę Kasy większością zw'ykłą głosów (§ 12 sta
tutu niniejszego) na okres 3 (trzech) lat.
Ustępujący członkowie Zarządu mogą być powtórnie
wybrani.

/

Naczelnik Zarządu wybieranym jest przez Radę Kasy
równocześnie z powołaniem

innych

członków

Zarządu
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i z pośród członków Zarządu na ten sam okres czasu, jak

j) postanowienia o użyciu funduszu zasobowego w gra

i inni członkowie Zarządu i jest przewodniczącym Zarządu.

nicach ustawowych i stawianie wniosków o roz

Równocześnie z wyborem Naczelnika Zarządu następuje

dziale zysków, powstałych z obrotów Kasy ;

w ten sam sposób wyznaczenie jego zastępcy.
Naczelnikiem,

względnie

członkiem

k) postanawianie w granicach ustalonych Statutem ni

Zarządu może

być wybrany płatny Kierownik lub Dyrektor Kasy.

niejszym o wniosuach Zarządu w ‘sprawie zaciągania
pożyczek;
1) ustalanie na wniosek Zarządu dopuszczalnej najwyż

§ 8.
Równocześnie nie można być członkiem Rady i Za
rządu Kasy.
W miejsce członka Rady Kasy, który

przyjął wy

bór do Zarządu Kasy, wybiera Sejmik Powiatowy związku
poręczającego inną odpowiednią osobę (§ 6 statutu niniej
szego) na członka Rady, a w miejsce członka

Zarządu

Kasy, który przyjął mandat członka Rady Kasy, wybiera
Rada Kasy innego członka do Zarządu.
Członkowie Rady i Zarządu Kasy nie mogą wcho

szej wysokości wkładów, tudzież terminów wypowia
dania tychże oraz wysokości i początku obowiązy
wania każdoczesnej

stopy procentowej

sunku do dłużników Kasy,

tak w sto

jak i jej wierzycieli,

z prawem upoważnienia Zarządu do czynienia w po
szczególnych przypadkach odchyleń od ustalonych
w powyższym względzie zasad ;
ł) ustanawianie regulaminów

wewnętrznych

oraz

in

strukcji dla Zarządu i pracowników (funkcjonarjuszów)

dzić w stosunek osobistego dłużnika do Kasy bez specjal

Kasy, obowiązujących również klijentelę Kasy co do

nej uchwały Rady Kasy.

sposobu załatwiania spraw ;
m) udzielanie upoważnień do podpisywania firmy Kasy,

§ 9.
Rada Kasy wyraża wolę swoją w formie uchwał.
Uchwałom Rady Kasy zastrzega się przedewszystkiem :
a) ustanawianie regulaminów czynności własnych, jej
komisji oraz czynności Zarządu Kasy;
b) wybór i odwołanie Zarządu Kasy;
c) nabywanie realności, celem lokaty funduszu emery
talnego funkcjonarjuszów (pratuwuików) Kasy, oraz
nabywanie i budowę realności dla własnego użytku
z kapitału zasobowego;
d) zbywanie i obciążanie majątku Kasy, przyjmowanie
na jej rzecz darowizn i zapisów oraz obejmowanie
e) odstąpienie od sporów prawnych, tudzież zatwier
dzanie ugod w tych sporach prawnych, ustanawia
nie zastępców prawnych Kasy;

cnictw, upoważniających do zaciągania takich zobo
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 zakiesie firmy, oraz wspomnianego ro
dzaju dokum entów;
n) ustalanie rodzaju i ilości stanowisk służbowych w ad
zanych do ustalonych stanowisk, mianowanie pła
tnych kierowników biur i dyrektorów K asy;
o) ustan»*. janie wynagrodzenia stale w Kasie zatrudnio

o wnioskach, jakie imieniem Kasy

nych członków Zarządu Kasy, oraz ewentualne przy

przedkładane Związkowi poręczającemu

znawanie remuneracji dla członków Zarządu i pra

f) postanawianie
mają być

wiązania wobec osób trzecich, udzielanie pełnomo

ministracji Kasy. oraz wysokości uposażeń, przywią

zarządów fundacji;

w

oraz dokumentów, mocą których Kasa zaciąga zobo

sprawach Kasy,

a w szczególności w sprawie

otwierania na terytorjum działania Kasy oddziałów
i zbiornic, jak również organizowania zakładów za

p) postanawianie przepisów służbowych (pragmatyki służ
bowej) dla pracowników (funkcjonarjuszów) Kasy, oraz

stawniczych (lombardów);
g) ustanawianie zasad co do

cowników (funkcjonarjuszów) Kasy za prace ponadobow iązkow e;

sposobu zawiadywania

ustalanie statutu emerytalnego dla tychże ;

i użytkowania majątku Kasy oraz co do administra

r) postanawianie o przepisach dyscyplinarnych dla pra

cji wszelkich jej urządzeń, a w szczególności jej od

cowników (funkcjojuarjuszów) Kasy, określenie władz

działów, zbiornic

dyscyplinarnych, tudzież wybór i określenie ich kom

i zakładów zastawniczych (lom-

baidów );
h) ustalanie preliminarzy Kasy, oraz przyzwalanie na
wydatki przeliminarzem nieprzewidziane;
i) przyjmowanie do wiadomości sprawozdań Zarządu
Kasy, rocznych zamknięć rachunkowych, tudzież bi
lansów Kasy oraz przedkładanie ich Związkowi po
ręczającemu (§ 29 statutu niniejszego);

petencji ;
s) wydawanie

opinji i występowanie

na wniosek Za

rządu z wszelkiemi wnioskami do Władz w spra
wach Kasy;
t) wystąpienie do Sejmiku Powiatowego z wnioskiem
o ewentualną likwidację Kasy ;
u) ustalanie projektów zmian statutow ych;

Nr 25.
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c) uchwalania projektów zmian statutowych.
W każdym z powyższych przypadków Rada Kajy
może powziąć uchwałę większością głosów obecnych, jejeżeli na posiedzeniu jest obecnych conajmniej 2/3 człon

w sprawach Kasy.
§

ków Rady.

10.

O ile na dane posiedzenie me stawi się taka

Przewodniczący,

ilość członków Rady, Zarząd Kasy winien spowodować

a w razie przeszkody jego Zastępca w miarę potrzeby,

zwołanie ponownego posiedzenia z tym samym porządkiem

conajmniej jednak jeden raz na kwartał.

obrad. Do ważności uchwał zwołaftego w ten sposób posie

Posiedzenia

Rady

Kasy zwołuje

Rada Kasy musi być nadto zwołana na żądanie or
ganów Związku poręczającego, Władzy Nadzorczej.

Za

dzenia wystarczy obecność więcej niż połowy statutowej
liczby członków Rady.
§ 13.

rządu Kasy lub też na pisemny wniosek Cu.iajmniej V3
członków Rady z podaniem spraw, które mają być pomie

Uchwały Rady Kasy zapadają większością głosów
członków, biorących udział w głosowaniu.

szczone na porządku dziennym.
Zwołania Rady Kusy poza przypadkami nagłymi na

W razie równości głosów wniosek upada; w razie

stąpić powinno conajmniej na 7 dni przed terminem po

równości głosów przy wyborach, rozstrzyga los, wyciąg

siedzenia zapomocą pisemnego zaproszenia,

z podaniem

nięty przez przewodniczącego.

porządku obrad, lub też w drodze ustnego zapowiedzenia

Głosowanie jest jawne.

Zaproszenie pisemne doręczone być powinno za po
być powinno protokularnie.
Przewodniczący Rady otwiera i zamyka posiedzenie
Rady oraz kieruje jej obradami.

Przy

wyborach, oraz sprawach personalnych głosowanie jest tajne.

twierdzeniem odbioru, zapowiedzenie ustne potwierdzone

Członkowie Rady

73 obecnych

musi być zarządzone głosowanie imienne lub tajne.

posiedzenia na posiedzeniu poprzedniem.

§

<
Na żądanie

§ 14.
Członek Rady Kasy powinien wstrzymać się od gło
sowania w e wszystkich sprawach, w których jest osobiście
zainteresowany.

11 .

Jeżeli Rada Kasy z powyższego powodu stanie się

Kasy obowiązani są uczęszczać

regularnie na posiedzenia Rady Kasy.

niezdolną do powzięcia uchwał, natenczas uchwałę Rady
Kasy zastąpi uchwała Wydziału Powiatowego.

Członek, który bez usprawiedliwienia opuścił 3 ko

Członkowie Zarządu Kasy obowiązani są uczestni

lejnych lub 5 choćby niekolejnych posiedzeń Rady Kasy,

czyć w posiedzeniach Rady Kasy. Na posiedzeniach tych

muże być pozbawiony mandatu z mocy uchwały Sejmiku

służy im głos doradczy poza koleją mówców.

Powiatowego na wniosek Rady Kasy.

Od

tej uchwały

nie służy zainteresowanemu prawo odwołania.
Poza przypadkami, przewidzianemi w
statutu niniejszego i w ustępie

powyższym

Pracownicy (funkcjonarjusze) Kasy mogą być powoły
wani na posiedzenia Rady Kasy, celem udzielenia potrzeb

§ 8 ust. 2

nych wyjaśnień, względnie referowania spraw.

członkowie
- § 15.

Rady Kasy ulegają z samego prawa zawieszeniu w czyn
nościach, oraz tracą mandat w tych samych.przypadkach

Rada Kasy może do poszczególnych spraw wybrać

i z temi samemi skutkami, co członkowie Sejmiku Po

komisję czy to ze swego grona, czy zapraszając do nich

wiatowego.

osoby postronne.

Członkowie Rady Kasy sprawują swe czynności bez
płatnie, mogą jednak otrzymywać zwrot kosztów podróży
i wynagrodzenie za obecność na posiedzeniach

podług

zasad ustalonych dla członków Sejmiku Powiatowego.
§

12 .

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.

Rada Kasy zdolna jest do powzięcia uchwał oraz
do dokonywania wyborow, jeżeli na posiedzeniu obecna

Z każdego posiedzenia Rady Kasy spisuje się protokuł.

jest więcej, niż połowa statutowej liczby członków Rady.

Do protokułu

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

wpisuje się nazwiska obecnych na

posiedzeniu: Przewodniczącego, piszącego protokół, człon
ków Rady, członków Zarządu Kasy, pracowników (funk

a) zbycia nieruchomości lub zaciągnięcia pożyczki.

cjonarjuszów) Kasy, porządek dzienny, zgłoszone wnioski

b) wniosków o otwarcie na terytorjum Związku porę

i powzięte uchwały w dosłownem brzmieniu z podaniem

czającego oddziałów i zbiornic, jak również o orga

liczby głosów ,,za“ i „przeciw", oraz liczby wstrzymują

nizowanie zakładów zastawniczych (lombardów),

cych się od głosowania, a przy wyborach liczbę głosów,
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oddanych na poszczególnych kandydatów, wreszcie nazwiska

ków kredytowych i sposobu wytwórczości zawodowej kli

cztonków Rady, którzy nie usprawiedliwili swego nieprzy

jentów Kasy.
Do członków Zarządu, sposobu obradowania, stano

bycia na posiedzenie.
posiedzenia,

wienia uchwał i odbywania posiedzeń, mają odpowiednie

powinien być najpóźniej na następnem posiedzeniu Radzie

Protokuł,

który sporządza się w loku

zastosowanie odnośne przepisy §§ 10 — 16 statutu niniejszego.

Kasy odczytany i przyjęty, oraz podpisany przez przewo
§ 19.

dniczącego, przez piszącego protokuł oraz przez jednego
członka Rady.

Kierownictwo bieżą^ycn czynności Kasy sprawuje
§ 17.

Naczelnik Zarządu Kasy, względnie jego zastępca. Jest on

Do zakresu działania Zarządu Kasy nałoży przedew szystkiem :
a) zarządzanie majątkiem i sprawam. Kasy według za
sad statutu niniejszego i przepisów ustanowionych
przez Radę Kasy,

równocześnie naczelnym zwierzchnikiem służbowym w szy
stkich pracowników (funkcjonarjuszów) Kasy.
Naczelnikowi Zarządu Kasy służy do dni 3-ch prawo
sprzeciwu co do uchwał Rady, oraz prawo wstrzymania
wykonania postanowień Zarządu w przypadku:

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

a) jeśli uchwała sprzeciwia się postanowieniom sta
tutu i przepisom prawnym, normującym działalność i tryb
postępowania komunalnych kas oszczędności,

czych (lombardów),

b) jeśli uchwała lub postanowienie zagraża intere

c) sporządzanie preliminarza przychodów i rozchodów
Kasy, przedstawianie Radzie

Kasy rocznych

som Kasy.

zam

knięć rachunkowych, bilansów i sprawozdań Kasy,
d) postanawianie o nabyciu na licytacji nieruchomości

Od postanowień Zarządu odwołuje się niezwłocznie
Naczelnik do Rady Kasy, od uchwał Rady do Wydziału
Powiatowego.

obciążonych pożyczką Kasy, o ile najwyższa zaofiaro
wana suma nie pokryje całkowicie wierzytelności Kasy,
e) nadzór zwierzchni nad pracownikami (funkcjonariusza
mi) Kasy, oraz nad prowadzeniem rachunkowości Kasy,

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.

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

i

prowadzenie

wszystkich

operacyj

Kasy

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

Firma Kasy oraz dokumenry, mocą których

pełnomocnictwa, upoważniające do zaciągania 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.

przypadkach, w których to mianowanie nie jest zastrze
żone Radzie, mkoteż przyjmowanie i oddalanie pra
cowników kontraktowych.
nia Rady Kasy w przypadkach i warunkach, okre
wewnętrznym

Na zasadzie

uchwały

Rady

Kasy

Zarząd

Kasy

może aż do odwołania kierownikom poszczególnych dzia
łów administracji Kasy, jej oddziałów, zbiornic i zakładów

h) stanowienie ucnwał w sprawach Kasy z upoważnie
ślonych

Kasa

zaciąga zobowiązania wobec osób trzecich, jak niemniej

porządkiem

(regulaminem)

czynności Kasy,

udzielić prawa do zastępowania Kasy nazewnątrz w ich
zakresie działania. Prawem tem można również objąć upo
ważnienie do podpisywania w tym zakresie firmv Kasy
oraz

i) wyznaczanie dni i godzin przyjmowania klijentów,
oraz urzędowania dla Zarządu, pracowników i Kasy,

dokumentów,

z

których

ma

powstać

ubowiązek

prawny Kasy. W tym ostatnim przypadku koniecznym jest
jednak zawsze nadto podpis Naczelnika Zarządu.

j) przygotowywanie wniosków na posiedzenia Rady Kasy
i wykonanie jej uchwał,
k) załatwianie

wszelkich

§

innych

czynności

20.

Statutem

Pracownicy (funkcjonarjusze) Kasy nie mogą być człon

Radzie Kasy lub innym jej organom wyraźnie nie

kami Rady Kasy, ani Komisji Rewizyjnej Kasy. Nie mogą

zastrzeżonych,

oni wchodzić w stosunek osobistego dłużnika do Kasy bez

1) decydowanie o przyjmowaniu wkładów na specjal
nych warunkach i udalanie tych warunków z wkład
cami na zasadzie uchwały Rady
§ 18

specjalnej uchwały Rady Kasy.
Przepis ustępu pierwszego art.

18 statutu

niniej

szego ma również do pracowników (funkcjonarjuszów) Kasy
odpowiednie zastosowanie.

Naczelnik i członkowie Zarządu Kasy obowiązani są

Prawa i obowiązki pracowników (funkcjonarjuszów)

dochować tajemnicy ^co do prowadzenia interesów, stosun

Kasy określają przepisy służbowe i uposażeniowe, wydane
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z upoważnienia Rady przez Zarząd Kasy. Przepisy takie

Ze swych cżynności składa Komisja Rewizyjna spra

dla kierowników biur i dyrektorów Kasy uchwala Rada Kasy.

wozdanie Sejmikowi Powiatowemu, przesyłając jednocześ
nie odpisy W ydziałowi Powiatowemu przy dołączeniu od-

§

21 .

odpisów dla Rady i Zarządu Kasy.

* Związek poręczający sprawuj"; kontrolę nad Kasą za

§ 23.

pośrednictwem Komisji Rewizyjnej.
Komisja Rewizyjna jest organem kolegjainym i składa
się z 5-ciu członków, których wybiera i odwołuje Sejmik
Powiatowy.
W skład 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 personelu lub
pracowników (funkcjonarjuszów) Kasy osoby z pośród lub
z poza grona Sejmiku Powiatowego,

zwłaszcza rzeczo

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

Ogłoszenia Kasy wywieszane
bliczny w lokalu

w lokalu urzędowym jej związku poręczającego, oraz sto
sownie do uznania 7arządu w lokalach Urzędów gminnych
i Magistratów w obrębie działania Kasy.

tyczące zmian statutu, regulaminów obov\ iązu,ących na ze
dów zastawniczych, oraz zamknięcia roczne będą ponadto
ogłaszane w Kieleckim Dzienniku Wojewódzkim i w czaso
piśmie Związku Rewizyjnego, do którego Kasa należy.
II. MAJĄTEK I FUNDUSZE KASY.
§ 24.

uchwały Sejmiku Powiatowego.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej jest każdora
zowy przewodniczący Wydziału Powiatowego,
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością
głosów pełnej liczby jej członków. Do ważności zaś uchwał
niezbędną jest obecność 3 członków Komisji Rewizyjnej.
Uchwały te powinny być protokułowane. Protokuł podpisuje

Ogłoszenia do

wnątrz, rozpoczęcia czynności oddziałów, zbiornic i zakła

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać

wiednio obowiązują również członków Komisji Rewizyjnej.

oraz jej oddziałów,

zbiornic i zakładów zastawniczych (lombardów), jako też

w stosunku osobistego dłużnika do Kasy bez specjalnej
Przepisy ustępu 3 § 11-go statutu niniejszego odpo

będą na widok pu

urzędowym Kasy,

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
wkładców i innych wierzycieli.
Fundusze należące do majątku Kasy lub jej powie
rzone, nie mogą być łączone z funduszami Związku porę
czającego i powinny być odrębnie administrowane.
§ 25.

przewodniczący i 2 członków Komisji Rewizyjnej.
Kasa

Pozatem do członków Komisji Rewizyjnej, do obrad

jest obowiązana posiadać

względnie

zebrać

i posiedzeń tej Komisji mają odpowiednie zastosowanie

fundusz zasobowy, przeznaczony przedewszystkiem na po

przepisy §§ 10, 11, 14 ust. 1, 2 i 4 § [6 statutu niniejszego.

krycie ewentualnych strat Kasy.
Fundusz zasobowy tworzy się z corocznych zysków

§ 22.

Kasy; mogą też być przeznaczone na fundusz zasobowy

Obowiązkiem Komisji Rewizyjnej jest zbadanie ro

bezzwrotne dotacje Związku poręczającego, zapisy i t. p.

cznego sprawozdania z działalności Kasy i zamknięcia ra

Fundusz zasobowy gromadzić należy do czasu, póki

chunków Kasy, złożonego Związkowi poręczającemu przez

wraz z narosłemi procentami nie osiągnie wysokości co

Radę Kasy, a nadto sprawdzanie stanu Kasy przynajmniej

najmniej 10° o sumy wkładów oszczędnościowych.

1 raz na kwartał.

wysokości powinien fundusz ten być nadal utrzymywany.

l o k i sposób dokonywania rewizyj

W tej

określa osobny

Gdy fundusz zasobowy wynosić będzie więcej niż

porządek (regulamin) czynności, uchwalony przez Sejmik

5 % wkładów oszczędnościowych, to połowa zysków Kasy

Powiatowy.

może być użyta na cele użyteczności publicznej.

Komisja Rewizyjna uprawniona jest też przeprowa
dzać niespodziewane

rewizje Kasy, oraz wszelkich

jej

Jeżeli

fundusz wynosi 1 0 % wkładów, to zyski Kasy mugą być
w całości użyte na cele użyteczności publicznej

Przy usta

urządzeń, a w szczególności jej oddziałów, zbiornic i za

laniu powyższego stosunku 5 % względnie 10°/0 nie bierze

kładów zastawniczych (lombardów).

się w rachubę dotacji Związku poręczającego, choćby były

W celu wykonania powyższych czynności wolno Ko

włączone do kapitału zasobowego.

misji Rewizyjnej żądać od Rady i Zarządu Kasy, jej od
działów,

zbiornic i zakładów zastawniczych (lombardów)

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

wszelkich potrzebnych wyjaśnień, aktów, ksiąg kasowych,

dów

zapisów i dowodów, oraz zwiedzać i badać wszelkie urzą

w którym ta suma była najwyższa, licząc

dzenia Kasv.

twierdzenia statutu niniejszego.

oszczędnościowych

z tego

roku obrachunkowego,
od dnia za
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Na podstawie uchwały Rady Kasy i
Władzy

Nadzorczej,

może

zł

Kasa nabywać

pozwoleniem
i

budować

celem powzięcia co do nich uchwały przez Sejmik Po
wiatowy.
W bilansie i zamknięciu rachunkowem walory, ma

z funduszu zasobowego realności dla własnego użytku.
Pozatem fundusz zasobowy

lokowanym może być tylko

Nr 25.

jące obieg na giełdzie,

powinny figurować podług kursu

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

ostatniego dnia roku obrachunkowego, a te walory, które

statutu niniejszego,

nie mają takiego obiegu, podług kursu walorów podobnych

przyczem o wyborze tych sposobów

lokaty decyduje Rada Kasy.

Iu d

podług ich wartości rynkowej.

Inne objekty należy

wykazywać w wartości nieprzekraczającej
§ 26.

kosztów

na

bycia. Należności wątpliwe należy zapisać na straty.

Dla zabezpieczenia funduszu zasoLowego powinna

Sprawozdanie z działalności wraz z bilansenj i pro

Kasa posiadać względnie utworzyć nadto osobny fundusz

jektem rozdziału zysków, oraz zamknięcie

rachunkowe

wyrównawczy na pokrycie ewentualnych strat kursowych,

powinny być przedkładane corocznie Władzy Nadzorczej

wynikłych z obliczenia kursu walorów, znajdujących się

w ciągu jednego miesiąca po uznaniu ich przez Sejmik

jako część stanu czynnego w funduszach Kasy.

Powiatowy, oraz podane do wiadomości publicznej w spo

Fundusz wyrównawczy tworzy się i uzupełnia

w y

sób przepisany dla ogłoszeń Kasy (§ 23 statutu niniejszego).

łącznie z wykazanych księgami przy zamknięciu rocznem
§ 30.

zwyżek kursowych. Przy obliczaniu w myśl poprzedniego
paragrafu

procentowej

wysokości funduszu

zasobowego

Kasa obowiązana jest przechowywać księgi wkładek

w stosunku do sumy wkładek oszczędności fundusz ten nie

oszczędnościowych przez cały czas swego istnienia, inne

może być policzany.

księgi przez lat 10; natomiast może ona niszczyć spłacone
książeczki oszczędnościowe i inne zapiski z 5-ciu lat wstecz.

§ 27.
Na zabezpieczenie

Okresy powyższe liczą się od daty odnośnych kwi

poszczególnych swych

operacji,

tów, zapisków względnie roku zamknięcia rachunków i ksiąg,

jakoteż na własne cele inwestycyjne uprawniona jest Kasa

oraz od daty ostatniego wpisu, uskutecznionego na książeczce.

tworzyć również inne fundusze specjalne.
m.

Fundusze powyższe mogą być tworzone dopiero po

o pe r a c je

zadośćuczynieniu obowiązkom w przedmiocie funduszu za
sobowego l§ 25 statutu niniejszegoj
Przepis o lokacie funduszu

Rokiem obrachunkowym Kasy jest rok kalendarzowy.
Rachunkowość swoją prowadzi Kasa według systemu
księgowości podwójnej.
Rachunkowość kapitału zakładowego, funduszu zaso
bowego, funduszu wyrównawczego i funduszów specjalnych
prowadzoną ma być oddzielnie.

są w statucie

niniejszym.
oddziałów, zbiornic i zakładów zastawniczych (lombardów),
oraz same te uiządzenia nie mogą być przedmiotem ani
operacyj Kasy,

ani też

żadnych tranzakcyj

ze strony

Związku poręczającego.
A.

Operacje

bierne.

§ 32.

bieżącego

nadzoru organów

Kasy nad czynnościami i rachunkowością Kasy określa po
rządek (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
oraz

rodzajów operacyj, które wyszczególnione

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

§ 28.

duszów jej powierzonych

§ 31.
Kasa uprawniona jest do dokonywania tylko tych

zasobowego ma odpo

wiednie zastosowanie także i do powyższych funduszów.

Sposób wykonywania

k a sy .

zamknięcie

rachunkowe

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

Kasa 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.
Kasa przyjmuje wkłady od osób fizycznych i pra
wnych nietylko na ich własny rachunek, lecz także na
rachunek osób trzecich.
§ 33.
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).
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Nr 25.

Kasa nie jest obowiązani, przyjmować wkładek
oszczędnościowych w następujących przypadkach :
a) gdy wkładka nie dosięga dopuszczalnej statutem naj
niższej kwoty wkładki, lub sama względnie, łącznie z poprzedmemi przekracza ustanowioną tym statutem najwyższą
kwotę wkładów ;
b) gdy chodzi o wystawienie książeczki oszczędno
ściowej na obcą walutę ;
c) gdy zgłaszane przez wkładcę warunki Kasa uzna
za niedogodne dla siebie;
d) gdy niema widoków na odpowiednie ulokowanie
funduszu w kładkow ego;
e) gdy wkładca już raz dopuścił się nadużycia zau
fania Kasy;
f) gdy Kasa stoi przed likwidacją.
§ 34

§ 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
wianiem książeczki, przyczem Kasa nie ma obowiązku ba
dać legalności posiadania książeczki, przedstawionej do
wypłaty, o ile wypłaty nie uzależniono od pewnych określo
nych w tym względzie warunków lub o ile utrata książeczki
nie została przedtem zgłoszona w Kasie.
O ile chodzi o książeczki, wystawione na imiennie
oznaczoną osobę bez zastrzeżeń co do osób uprawnionych
do podnoszenia wkładów, uważa się każdego przedstawia
jącego książeczkę do wypłaty za prawnego pełnomocnika
tej osoby, na którą książeczka jest wystawiona.

Rada Kasy może ustalić, jakie najwyższe sumy mcgą
Kasa uprawniona jest w /puszczać znaczki oszczędno
być wypłacane bez uprzedniego wypowiedzenia. Decyzje^
ściowe w cenie niższej od oznaczonej powyżej najniższej
| Rady w tym względzie winny być wywieszane w lokalu Kasy
kwoty wkładów oraz przyjmować te znaczki, jeżeli razem
i nie mogą obowiązywać przed upływem dni 14 od wy
złączone dają kwotę przewidzianego powyżej wkładu naj
wieszenia. Nie mają one zastosowania do książeczek, na
niższego. Może również Kasa rozdzielać skarbonki oszczędno
których była zastrzeżona wypłata wyższej sumy bez wy
ściowe i złożone w nich kwoty przyjmować na warunkach
powiedzenia.
w yżej wymienionych jako wkłady na książeczki oszczęd
Zarząd może wypłacić wkład bez wypowiedzenia
nościowe.
i ponad najwyższą sumę określoną przez Radę, względnie
Jeżeli wkład, złożony *na poszczególną książeczkę,
przed terminem umówionym, przyczem ma prawo od
osiągnie ustaloną przez Radę Kasy kwotę najwyższą, na
powiednio zbonifikować dla kasy procenty. Wypłata taka
tenczas nie może on być zwiększony przez npwe wpłaty,
może być dokonana w wypadkach zasługujących na szcze
lecz tylko przez kapitalizowanie się procentów.
gólne uwzględnienie i o ile zapasy gotówkowe na taką
wypłatę pozwalają, a zastrzeżenia zamieszczone w ksią
§ 35.
żeczce oszczędnościowej temu się nie sprzeciwiają.
Wkładki oszczędnościowe ks.ęguje Kasa na tego, na
kogo książeczka oszczędnościowa jest wystawiona.
§ 37.
Na pierwszej stronie książeczki zaznacza się numer
Wpłaty mogą być uskuteczniane również bez przed
otworzonego w kasie rachunku, datę wystawienia ksią
kładania
książeczki oszczędnościowej, a mianowicie drogą
żeczki i zapis o ewentualnych zastrzeżeniach, a jeżeli ksią
przekazów pocztowych, listów pieniężnych, czeków i t. p.
żeczka wystawiona jest na imiennie oznaczoną osobę,
Wpisania do książeczki oszczędnościowej uskutecznionych
także nazwisko i imię tej osoby.
I
w
powyższy sposób wpłat dokonywa Kasa przy najbliższem
Z każdą książeczką oprawiony jest wyciąg statutu
przedstawieniu
jej książeczki oszczędnościowej.
niniejszego, dotyczący wkładów oszczędnościowych.
Całkowita lub częściowa wypłata przez Kasę wie
Książeczkę oszczędnościową wystawia Kasa w sposób
rzytelności,
wynikającej z książeczki oszczędnościowej,
przepisany dla dokumentów, z których powstaje zobowią
może
nastąpić
w drodze pocztowej na koszt i ryzyko
zanie Kasy (§ 19 ust. 3 statutu niniejszego).
W braku odmiennego zastrzeżenia każda suma, w pła wkładcy tylko za poprzedniem nadesłaniem Kasie ksią
cona na książeczkę, jest w stosunku do Kasy wierzytel żeczki, podaniem sposobu przekazania wypłaty oraz adresu
wkładcy względnie osoby, na ręce której wypłata ma na
nością tego, na kogo książeczka jest wystawiona.
Każdy wpis lub zastrzeżenie w książeczce oszczęd stąpić i za wyraźnem wskazaniem, w jaki sposób i do
czyich rąk książeczka ma być zwrocona, lub też czy ma
nościowej stwierdzony powinien być poza podpisem skarbnika
zostać zatrzymana do rozporządzenia wkładcy. Wypłata
(kasjera) także przez podpis członka Zarządu, lub osoby
może być dokonana w powyższy sposób na polecenie
upoważnionej do podpisu.
Zapisków lub zastrzeżeń osób prywatnych w ksią wkładcy do rąk osoby trzeciej tylko wtedy, jeżeli odpo
wiednio dopolecenia wypłaty wylegitymuje się i jeżeli osnowa
żeczkach Kasa nie jest obowiązana uwzględniać, choćby
zastrzeżeń w księdze zastrzeżeń (§ 38 statutu niniejszego)
nawet pochodziły od wkładcy lub osoby, uprawnionej do
co do odnośnego wkładu wypłacie takiej się nie sprzeciwia.
podejmowania wypłat.
Omyłki skreśla się z pisemnem potwierdzeniem na
książeczce skreślenia w sposób dla wpisów obowiązujący.

Kasa upoważniona jest do potrącania z wkładu po
niesionych przez siebie kosztów pocztowych.
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Przy wypłacaniu całego kapitału wraz z procentami
Kasa książeczkę oszczędnościową zatrzymuje i kasuje.
§ 38.

Nr 25.

Wysokość i początrk obowiązywania ustalonej stopy
procentowej od wkładów jakoteż warunki ewentualnych
premij i rozlosowywania nagród Kasa podaje do publicznej
wiadomości w sposób przewidziany dla ogłoszeń Kasy
(§ 23 statutu niniejszego)

Jeżeli wypłatę wierzytelności, wynikającej z ksią
żeczki oszczędnościowej, uzależniono od pewnych określo
§ 41.
nych warunków, to Kasa musi o tem zapisać do ksią |
Całkowita lub częściowa wyplata przez Kasę w ie
żeczki oszczędniościowej odpowiednie zastrzeżenie. W y
rzytelności,
wynikającej z książeczki oszczędnościowej może
płaty wierzytelności z takich książeczek można uskuteczniać
nastąpić — nawet w przypadkach egzekucji — tylko za jej
tylko ścisłe według osnowy zastrzeżenia.
przedstawieniem.
Łączenie kilku warunków równocześnie jest dopuszczał
Wstrzymanie wypłaty wkładów z książeczki oszczęd
nem, o ile warunki te wzajemnie się nie wyłączają i nie
nościowej
nastąpić może w przypadkach i w sposób prze
są sprzeczne ze sobą, a określone są w sposób, wyklu
czający wątpliwość co do sposobu ich dopełnienia. Za widziany w przepisach o umorzeniu tytułów na okaziciela,
obowiązujących w siedzibie Kasy.
strzeżenia me mogą się sprzeciwiać przepisom obowiązu
jących ustaw.
§ 42.
Zastrzeżone warunki mogą wychodzić zarówno od
Kasy, jak i od wkładcy, i na warunki te musi się zgodzić
W myśl art. 20 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta
■zarówno Kasa jak i wkładca.
Rzeczypospolitej z dnia 13 kwietnia 1927 r. o komunal
Wypłata wkładów z książeczek, uwarunkowanych
nych kasach oszczędności (Dz. U. R. P. Nr 38, poz 339)
zastrzeżeniami dokonywaną być może tylko zgodnie z osnową
wkłady na książeczki oszczędnościowe Kasy, rządzącej się
zastrzeżeń. Zastrzeżenie można zmienić lub wycofać. Za statutem niniejszym, posiadają chaiakter funduszów, ulo
pisy o zastrzeżeniach, ich zmianie lub cofnięciu, należy
kowanych z bezpieczeństwem prawnem (pupilarnemh
uwidaczniać nietylko w samej książeczce, lecz także
Książeczki oszczędnościowe tej Kasy w myśl art. 20
w odnośnej księdze wkładów, pełną zaś osnowę zastrze ust. 2 powyższego rozporządzenia będą przyjmowane przez
żenia należy wpisać do specjalnej księgi zastrzezeń, prze państwowe względnie komunalne władze, urzędy i zakłady
chowywanej pod zamknięciem.
jako wadja przy wszelkich przetargach, jako kaucj akcy
zowe i celne, jako kaucje przy zawieraniu umów oraz
§ 39.
jako zabezpieczenia pieniężne z innych tytułów wymagane.
Jeżeli między niniejszą Kasą, a innemi komunalnemi
Jako wadja i kaucje, składane władzom państwo
kasami oszczędności i gminnemi kasami pożyczkowowym, względnie komunalnym urzędom i zakładom, nie
oszczędnościowemi dojdzie do skutku porozumienie co do
mogą być przyjmowane książeczki oszczędnościowe opa
wzajemnego przyjmowania wkładów i dokonywania wy trzone zastrzeżeniami.
płat na wystawione przez siebie książeczki oszczędnościowe,
§ 43.
natenczas dojście do skutku takiego porozumienia obowią
W razie utraty książeczki oszczędnościowej uniewa
zany jest Zarząd Kasy podać do publicznej wiadomości
żnienie
jej i wydanie duplikatu może nastąpić po prze
w sposób, przewidziany dla ogłoszeń Kasy (§ 23 statutu
prowadzeniu
postępowania, przewidzianego w przepisach
niniejszego).
*
o umorzeniu tytułów na okaziciela, obowiązujących w sie
§ 40.
dzibie Kasy; duplikat książeczki może jednak byc wydany
już po upływie 6-ciu miesięcy od daty pierwszego ogło
Ustalony przez Radę Kasy procent od wkładów,
szenia o jej utracie.
o ile wkładca nie zażąda wypłaty odsetek, dolicza się do
Zagubienie, zniszczenie lub inną utratę książeczki
tychże wkładów, o ile zaś tej wypłaty zażąda, wypłaca
oszczędnościowej może jej posiadacz zgłosić pisemnie lub
się corocznie z upływem roku lub co pół roku.
ustnie bezpośrednio w zakładzie głównym Kasy lub jej
Bieg procentów rozpoczyna się od pierwszego dnia
oddziale względnie w zbiornicy, skąd mu książeczkę wydano.
powszedniego następującego po dniu wpłatv i liczy się do
Zgłoszenie powyższe obowiązuje Kasę dopiero od
dnia powszedniego poprzedzającego dzień wypłaty. Miesiąc
liczy się za dni 30. Oprocentowuje się tylko pełne złote.
chwili doręczenia jej dowodu sądowego o wdrożeniu po
Oprocentowanie książeczek może być różne w za stępowania przewidzianego w przepisach o umorzeniu ty
leżności od terminu wypowiedzenia wkładu lub też, od tułów na okaziciela, obowiązujących w siedzibie Kasy.
Wydanie duplikatu oraz wypłata wkładów lub piozgłoszonych zastrzeżeń, albo innego uwarunkowania wy
centów po upływie sześciu miesięcy od ogłoszenia o utra
płaty wkładu.
cie książeczki, a przed uznaniem jej za nieważną nastąpić
Kasa zastrzega sobie możność wyróżnienia, w drodze
premji lub rozlosowywania nagród, pewnych kategoryj ksią może na odpowiedzialność Kasy tylko do rąk tej osoby,
która jest uprawniona do rozporządzania wkładem.
żeczek, które Rada Kasy uzna za zasługujące na takie
Duplikal wystawia sie na saldo książeczki pierwotnej.
wyróżnienie.
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§ 44.
Przedawnienie wierzytelności z tytułu niepodniesionych z Kasy wkładów oszczędnościowych, jakoteż skapitali
zowanych procentów od takich wkładów następuje z upły
wem lat trzydziestu od dnia dokonania ostatniego wkładu
lub ostatniej wypłaty względnie od dnia dopisania poraź
ostatni przez Kasę procentów na książeczce oszczędno
ściowej.
Bieg trzydziestoletniego przedawnienia w tych przy
padkach, gdzie chodzi o wkłady z odroczoną lub wstrzy
maną wypłatą względnie dotknięte zakazem sądowym, lub
płat.ie za określonym z góry terminem wypowiedzenia,
nie może w stosunku do części wkładu, dotkniętej powyższemi ograniczeń* im< rozpocząć ssę przed pi zywroceniem
prawa do rozporządzenia wkładem, względnie przed upły
wem terminu określonego dla wypowiedzenia.
W stosunku do książeczek oszczędnościowych, w y
stawionych na imię osoby niewłasnowolnej, o ile o tem
w książeczce było zapisane odpowiednie zastrzeżenie, bieg
przedawnienia nie może się 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 wy
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.
W ypowiedzenie wkładów może nastąpić także przez
podanie go do wiadomości publicznej w sposób przewidziany
dla ogłoszeń Kasy (§ 23 statutu niniejszego).
Wierzytelności takie mogą być złożone do depozytu
sądowego, jeżeli nie zostaną podniesione w następujących
przypadkach:
a) jeżeli nie będą podniesione w terminie naznaczo
nym w zawiadomieniu, ogłoszeniu lub 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.
W ypowiedzenie wkładów, oraz obniżenie procentów,
o ile nie zostało szczególnie dla jakiegoś wkładu umówione,
me może nastąpić w terminie wcześniejszym, jak od dnia
14-go po dniu ogłoszenia.

B. O p e r a c j e

czynne.

§ 46.
Kasa uprawniona jest:
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) wspólnycn komunalnych instytucyj kredy
towych ;
2) udzielać pożyczek pod zastaw papierów, ozna
czonych w punkcie l) najwyżej do wysokości *•! ich
wartości kursowej, a nie wyżej ich wartości nominalnej,
oraz pod zastaw wystawionych przez siebie książeczek
oszczędnościowych ;
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 Dędą ubezpieczone od ognia na
warunkach poniżej w § 47 statutu niniejszego osobno okre
ślonych ;
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 robot;
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 tunduszów spółdzielni
pod warunKiem, iż członkowie spółdzielni przyjmą poza
swerni udziałami, jednakże w stosunku do ich vt ysokości,
odpowiedzialność z własnych majątków za kredyt, otwarty
spółdzielni przez kasę;
7) udzielać pożyczek za zobowiązaniami pisemnemi
(skryptami dłużnemi) lub za wekslami, jeżeli obok wystawcy
przyjmą solidarną z nim odpowiedzialność conajmniej dwie
osoby, zapewniające terminową spłatę całej pożyczki;
8) dyskontować weksle, zaopatrzone przynajmniej
w dwa podpisy, zapewniające terminowe wykupienie weksla;
9) dyskontować, nie wcześniej jednak, jak na sześć
miesięcy przed terminem płatności:

a)
książeczki oszczędnościowe wystawione z zastrze
żeniem terminów em 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-
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towy w Poznaniu, wszystkie Komunalne Kasy Oszczędności
i wszystkie gminne kasy pożyczKowo-oszc^ędnościowe;
b) wypowiedziane i wylosowane papiery procentowe
wymienione w punkcie 1) niniejszego'paragrafu;
c) kupony od wymienionych w punkcie 1) papierów
procentowych;
10} umieszczać z zastrzeżeniem zwrotu na każde żą
danie lub za wypowiedzeniem — wolną gotówkę:
a) na lachunkach żyrowych i czekowych w państwo
wych i komunalnych instytucjach kredytowych, tudzież
w Banku Polskim ;
b) w asygnatach kasowych Banku Gospodarstwa
Krajowego;
c) jako wkład oszczędnościowy w Pocztowej Kasie
Oszczędności, w Banku Gospodarstwa Krajowego, w Pań
stwowym Banku Rolnym i w komunalnych kasach
oszczędnościowych;
11) udzielać oprocentowanych pożyczek terminowych
za gwarancją Państwa z zastrzeżeniem dla Kasy prawa
przedterminowego odbioru pożyczki za poprzedniem conaj
mniej półrocznem wypowiedzeniem;
12) udzielać oprocentowanym pożyczek terminowych
Związkowi poręczającemu do wysokości 1 0 % wkładów
oszczędniościow ych; zakup obligacji tegoż związku uważać
należy za udzi sienie mu pożyczki.
§ 47.
Budynki nieruchomości, obciążonej pożyczką udzie
loną przez Kasę, w myśl punktu 3 § 46 słatutu niniej
szego, powinny być przez cały czas obciążenia ubezpie
czone od ognia;
a) w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajem
nych (b. Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w War
szawie) lub w komunalnych 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
8/4 części ubezpieczonej wartości nieruchomości;
b) w prywatnych zakładach wzajemnych ubezpieczeń
w obrębie Rzeczypospolitej, poręczonych przez związki
publiczno-prawne, na sumę przewyższającą conajmniej
o 30% kwotę udzielonej pożyczki, przyczem kwota tej
pożyczki powinna mieścić się cała w wolnej od długów
części pierwszych % części ubezpieczonej wartości nie
ruchomości.
Jeżeli wartość ubezpieczona, czy to skutkiem pogor
szenia się stanu budynków, czy spadku wartości realności,
czy też z innych przyczyn, wynosi więcej niż rzeczywista
wartość szacunkowa nieruchomości w czasie udzielenia
pożyczki, należy stawki powyższe policzać 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 zasad wymaga zezwo
lenia władzy nadzorczej.

Nr 25.

Uiszczanie premji ubezpieczeniowych przyjmuje Kasa
na siebie za odpowiedniem za to odszkodowaniem.
§ 48.
Kasa obowiązana jest posiadać względnie umieścić
w posiadających bezpieczeństwo prawne (pupilarne) pol| skich państwowych papierach procentowych lub w papie1 rach przez Państwo gwarantowanych conajmniej 5 n/oogól[ nej sumy wkładów oszczędnościowych, jeżeli ta suma prze
wyższa 200.000 złotych. Przy obliczaniu tego procentu nie
wlicza się do podstawy wymiaru zwaloryzowanych wkła
dów przedwojennych.
Kasa może tylko o tyle pozbywać się przepisanego
:| zasobu w powyższych papierach, o ile to jest konieczne
do spłaty wkładów. Pozbywane mogą być wtedy najpierw
tylko papiery przez Państwo gwarantowane, a dopiero,
gdyby zasób tychże został wyczerpany, posiadające bez
pieczeństwo prawne (pupilarne) polskie państwowe papiery
procentowe.
Nadto fundusze zasobowe Kasy, o ile nie są już
umieszczone w nieruchomościach, powinny w 2 0 % swej
wysokości względnie nadwyżki ponad lokatę w nierucho
mościach umieszczane być w wymienionych wyżej papie
rach.
W razie zamiaru nabycia lub budowy gmachu
lub potrzeby pokrycia straty Kasa może papiery warto
ściowe, stanowiące lokatę funduszu zasobowego, pozbyć
lub zastawić.
§ 49. ’
Kasa obowiązana jest prowadzić rejestr imienny dłu
żników i poręczycieli solidarnych (współdłużników) z uwi
docznieniem zobowiązań, zaciągniętych przez tychże na
własny rachunek czy też drogą poręczeń w Kasie.
Członków Zarządu Kasy nie wolno bez zezwolenia
R ad y Kasy przyjmować jako poręczycieli.
§ 50.
Poza operacjami czynnemi, o których mowa w § 46
statutu niniejszego, może Kasa — po uzyskaniu na to po
zwolenia władzy nadzorczej :
1) udzielać oprocentowanych pożyczek terminowych:
a) związkowi poręczającemu do wysokości ponad
10°/o nie wyżej jednak 20%, wkładów oszczędnościowych,
przyczem zakup obligacj< 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 sąjnoistnych danin, bądź
dodatków dc 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 punkue 12 paragrafu
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46 statutu niniejszego, na] wyżej dc wysokości 3Oc?0 ogólnej
sumy wkładów oszczędnościowych.
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bezpieczeństwa funduszów kasy artykułem 24 rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 kwietnia
1927 r. (Dz. Ustaw Nr 38, poz, 339).

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

Inne

operacje.

§ 52.
Kasa ma praw o:
1) redyskontować posiadane w swych portfelach
weksle w państwowych i komunalnych instytucjach 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
rządzenia niemi, lecz ledynie na zlecenie i rachunek osób
trzecich, przyczem kupna dokonywa się po złożeniu po
trzebnej gotówki, a sprzedaży po dostarczeniu papierów
procentowych ;
4) załatwiać na zlecenie i rachunek osób trzecich
inkaso weksli, listów przewozowych i t. p. dokumentów.
Na podstawie osobnego pozwolenia Ministra Skarbu,
udzielonego w porozumieniu z Ministrem Spraw W ewnętrz
nych — rządząca się statutem niniejszym Kasa uprawniona
jest do dokonywania nadto następujących czynności ban
kowych :
a) zaciągać pożyczki na kapitał obrotowy,
b) udzielać gwarancyj,
c) udzielać kredyty producentom pod za.taw towa
rów wyprodukowanych, a nie podlegających łatwemu ze
psuciu, ubezpieczonych od ognia i zdeponowanych w pu
blicznych składach towarowych,
d) udzielać kredyty w rachunku bieżącym,
e) prowadzić komisowo, z wykluczeniem wszelkiego
własnego ryzyka, sprzedaż towarów, przekazanych kasie
przez banki państwowe,
f) kupować .i sprzedawać monety złote na własny
rachunek, oraz przeprowadzać czynności dewizowe w ogra
niczeniu do zleceń własnych wkładców i własnego związku
poręczającego i na ich rachunek, przy pełnem zabezpie
czeniu pokrycia.
Udzielanie gwarancji i kredytów w rachunku bieżą
cym winno być zabezpieczone w sposób przewidziany dla

§ 53.
W związku z operacjami, o których mowa w sta
tucie niniejszym, Kasa uprawnioną jest przedsiębrać na
stępujące czynności:
a) pozbywać własne wierzytelności hipoteczne i za
zgodą Sejmiku Pow iatow ego;
b) sprzedawać i lombr.rdować posiadane własne pa
piery w aitościowe 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 czynności zastępcze lub agentury Banku
Polskiego, oraz banków państwowych i komunalnych;
d) wynajmować schowki w swym skarbcu, względnie
w szafach bezpieczeństwa na warunkach przez Radę Kasy
ustalonych;
e) otwierać rachunki bieżące i czekowe, przekazowe
i korespondencyjne (kontokorentowe);
f) wystawiać przekazy i akredytywy na instytucje
kredytowe, w których komunalnym kasom oszczędności
wolno lokować fundusze, w granicach posiadanych przez
klijenta w Kasie funduszów oraz w granicach funduszów
posiadanych przez Kasę w tych instytucjach.
IV.

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA KASY.
§ 54.

Rządząca się statutem niniejszym Kasa, jako ko
munalna kasa oszczędności, jest na podstawie rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwiet
nia 1927 r. o komunalnych kasach, oszczędności (Dz. U.
R. P. Nr 38,poz. 339) — w oln 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 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
o 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.
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Pisma, stwierdzające otrzymanie pożyczki od Kasy,
podlegają w myśl ostatnio wymienionego rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej opłacie stemplowe; w wysc
kości 0 .3 0/0 od sumy zobowiązania.
§ 55.
W razie niezapłacenia w tero. nie pożyczki zabez
pieczonej zastawem papierów wartościowych, Kasa ma
prawo sprzedać te papiery bez upoważnienia sądowego.
Sprzedaż powinna się odbyć najpóźniej w ciągu
miesiąca od dnia płatności pożyczki, zabezpieczonej za
stawem, przyczem papiery, notowane na giełdzie mają
być sprzedane po cenie giełdowej, a nienotowane — po
przeciętnej miejscowej cenie rynkowej.
Papiery wartościowe, przyjęte przez Kasę jako za
staw udzielonych pożyczek, mają być zapisane do oddziel
nej książki sznurowej z wyszczególnieniem ich rodzaju
i ilości, a przy premjowych papierach wartościowych
także numerów obligacji, tudzież z podaniem sum wierzy
telności zastawem zabezpieczonych. (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).
V.

LIKWIDACJA KAoY.
§ 56.

Likwidacja Kasy może być dobrowolna lub przymusowa.
Dobrowolna likwidacja następuje na skutek uchwały
Sejmiku Powiatowego zatwierdzonej przez W ładzę Na
dzorczą.
Przymusową likwidację może zarządzić Minister
Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu
w przypadkach określonych w ustępie 3-im art. 30-go
wymienionego wyżej rozporządzenia Prezydenta R zeczy
pospolitej o komunalnych kasach oszczędności.
Rozporządzenie władzy, zarządzające lub zatwierdza
jące likwidację Kasy, jakoteż wdrożenie postępuwania likwidacyjnego ogłasza się w Kieleckim Dzienniku Woje
wódzkim, oraz w czasopiśmie Związku Rewizyjnego, do któ
rego Kasa należy.
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 prze. iągu 6-ciu miesięcy.
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.

Nr 25.

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
spokojeni': tych jej Wierzycieli, którzy po odbiór swych
wierzytelności do chwili zamknięcia postępowania likwi
dacyjnego się nie zgłosili, złożoną być powir.na 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, up/zednim 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
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 paragiatu oznaczonych
Wydział Wojewódzki (Izba Wojewódzka) — a w instancji
Ii-ej i ostatniej Minister 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 Komisu 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 w e wszystkie prawa i obowiązki Rady i Za
rządu Kasy.
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VII.

833

R. P. Nr. 44, poz. 273), tudzież zgodnie z § 86 statutu

PRZEPISY KOŃCOWE.

Kasy Chorych rozpisuje się niniejszym i ogłasza

§ 59.
Statui niniejszy wchodzi w życie po zatwierdzeniu
go przez W ładzę Nadzorczą z chwilą ogłoszenia go w Kie
leckim Dzienniku Wojewódzkim.

wybory delegatów do Rady Powiatowej Kasy Chorych
w Olkuszu.
Spisy wyborców sporządzone po myśli § 8 wyżej
powołanego rozporządzenia, oddzielnie dla ubezpieczonych

§ 60.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia statutu niniejszego
podlegają zatwierdzeniu Władzy Nadzorczej.

i oddzielnie dla pracodawców według stanu faktycznego
w dniu ogłoszenia t. j. w dniu 22 czerwca 1929 r. bęaą
w yłożone od dnia £ lipca 1929 r. do dnia 15 lipca i. r.
włącznie do publicznego przeglądu, codziennie w godzi

Niniejszy statut Komunalnej Kasy Oszczędności po
wiatu iędrzejowskiego w Jędrzejowie uchwalony został
przez Sejmik Powiatowy w Jędrzejowie na posiedzeniu
prawomocnerr w dniu 13 lipca 1928 roku i zastępuję sta
tut Powiatowej Kasy Oszczędności w Jędrzejowie zatwier
dzony postanowieniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
z dnia 6 czerwca 1925 r. L. S. F. 4063/25.
Statut niniejszy został zatwierdzony reskryptem Pana
Wojewody Kieleckiego z dnia 28 marca 1929 r. L. Sm.
3053/2 i z dnia 8 maja 1929 r. L. Sm. 2235/3.
Przewodniczący Wydziału Powiatowego
Starosta: Br. Biały.

nach od 9 ej do 14-ej w niżej wskazanych lokalach.
a) LISTY UBEZPIECZONYCH:

I. w Diurze Powiatowej Kasy Chorych w Ol
kuszu (Wydział Rejestracyjny) dla zatrudnionych;
w fabryce „Olkusz" w Olkuczu, fabryce „Lender i S y n “
w Olkuszu, płuczce

„Józef" w Pomorzanach, zarządzie

Dóbr i Lasów T-wa „Saturn" w Gorenicach, Powiatowym
Zarządzie Drogowym

w Olkuszu — sekcja olkuska, na

Polsk. Kol. Państwowych

(3 odcinek dróg. w Olkuszu),

oraz dla wszystkich innych pracowników zatrudnionych
w mieście O lkuszu,

II. w przychodni leczniczej Pow. Kasy Choruch w Olkuszu Nr. II „Klucze" w Kluczach dla za
OBWIESZCZENIA RÓŻNEJ TREŚCI.

trudnionych: w papierni „Klucze", cem.
taku „Klucze", młynie wodnym

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.
1921 r.) i rozporząJzenia

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

gminnych

kas

w Bydlinie, oraz dla

wszystkich innych pracowników zatrudnionych we wsi

Gminne kasy pożyczkow o-oszczędnościow e.

R. P. Nr 118, poz. 1069 z

„Klucze", taT-

pożyczkowo - oszczędnościo

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

Klucze i osadach

fabrycznych pap.

„Klucze" i cemen

towni „K lucze";

III. w przychodni leczniczej Pow. Kasy Cho
rych w Olkuszu Nr. III „Bolesław" w Bolesławiu
dla zatruJnionych:

w kopalniach galmanu

„Bolesław",

„Ulisses" i „Bory", w kolejce podjazdowej, u Stem plewskiego, w fabryce „Bimke i Wiśliccy" w Laskach, oraz
dla wszystkich innych pracowników zatrudnionych w Bo
lesławiu, Starczynowie, Tłukience, Krążku i Bukownie;

z prawem zaciągania zobowiązań do 20-krotnej w ysokości

IV. w przychodni leczniczej Pow. Kasy Cho
rych w Olkuszu Nr. IV „Sławków" w Sławkowie

kapitałów zakładowego i zasobowego k a s y :

dla zatrudnionych: w fabryce Braci Szajn, kopalni „Tri-

zorganizowane gminne kasy pożyczkowo-oszczędnościowe

1) w

Łagowie, pow.

opatowskiego

z

kapitałem

w Sławkowie), oraz dla wszystkich innych pracowników

zakładowym 3000 z ł . ;
2) w Tarłowie, pow. iłżeckiego

umwirat", na Polsk. Kol. Państw ow ych (2 ode. drog.

z kapitałem

za

kładowym 2000 z ł . ;
3) w Studziannie, pow, opoczyńskiego z kapitałem
zakładowym 5000 zł.

zatrudnionych w Sław kow ie i najbliższej o k o licy ;

V. w przychodni leczniczej Pow. Kasy Cho
rych w Olkuszu Nr. V „Wolbrom" w Wolbromiu
dla zatrudnionych: w fabryce wyrobów gumowych „W ol
brom", fabryce naczyń em aljowanych

„Olkusz"

oddział

„Ideał" w Wolbromiu, na Polsk. Kol. Państwowych (4 ode.

Powiatowa Kasa Chorych w Olkusza (L. 5920) ogła

drog. w Wolbromiu), oraz dla w szystkich innych pracow

sza: na podstawie art. 62 ustaw y z dnia 19 maja 1920 r.

ników zatrudnionych w mieście W olbrom iu;

(Dz. U. R. P. Nr. 44, poz. 272) i rozporządzenia Ministra

VI. w przychodni leczniczej Pow. Kasy Cho
rych w Olkuszu Nr. VI „Pilica" w Pilicy dla zatrud-

Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 marca 1926 r. (Dz. U.
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n io n y ch : w fabryce „ W ierbka-Sławniów" w Sławniowie,

Reklamacje rozpatruje Zarząd Kasy i w ciągu dni

drożdżowni „Pilica", młynie Lichtszajna, elektrowni miej

dziesięciu od daty wniesienia reklamacji przesyła zainte

skiej, inłyme Gruszczyńskiego w Dobrej, Powiatowym

resowanym odpis swej um otywowanej decyzji. W ciągu

Zarządzie Drogowym w Olkuszu — sekcja Pilicka i Pra-

dni pięciu od daty otrzymania

delska, oraz dla w szystkich innych pracowników zatrud

mogą zainteresowani wnieść skargę do Okręgowego Urzędu

decyzji Zarządu Kasy

nionych w P ilic y ;

Ubezpieczeń we Lwowie jednakże jedynie z powodu na

VII. w przychodni leczniczej Pow. Kasy Cho
rych w Olkuszu Nr. VII „Wierbka" w Wierbce dla

ruszenia ustaw y i przepisów wyborczych, skargę wnieść
należy na ręce Zarządu Kasy, który ją prześle bezzw łocz

zatrudnionych : w fabryce „Wierbka-Sławniów" w Wierbce,

nie Okręgowemu Urzędowi Ubezpieczeń; w ciągu dwóch

w przedsiębiorstwie drogowo-budowfftnym

tygodni od daty otrzymania skargi Okręgowy Urząd Ubez

Antoni Koło

dziejski (budowa szosy Pilica-Żarnowiec), oraz dla w szyst

pieczeń wyda decyzję ostateczną.

kich innych pracowników zatrudnionych w W ierbce;

Z dniem wyłożenia spisów

wyborców

dodatkowe

wpisanie lub w ykreślenie wyDorców może nastąpić je*

VIII. w przychodni leczniczej Pow. Kasy Cho
rych w Olkuszu Nr, VIII „Ogrodzieniec" w Ogrodzieńcu dla zatrudnionych w cem entow niach: „Wiek"

skutek wniesienia reklamacji lub na podstawie decyzji

i „Firley", fabr. „Jan Jack i S -k a“ cegielniach:

Okręgowego Urzędu Ubezpieczeń we Lwowie.

Żery-

dynie na podstawie dejyzji Zarządu

Kasy, wydanej na

Uprawnionymi do głosowania w grupie ubezpieczo

kiera, Pilarskiego i Jarosa, oraz dla w szystkich innych
pracowników zatrudnionych w O grodzieńcu;

nych Bą osoby, które w dniu 22 czerwca 1929 r. ukoń

IX. w ambulatorjum Pow. Kasy Chorych
w Skale — mieszkanie D-ra Kościuszki dla zatrud

czyły lat 20 i pozostawały w Zatrudnieniu uzasadniają-

nionych : w przedsiębiorstwach

ustawy, lub były dobrowolnie ubezpieczone po myśli art.

Ferdynanda

drogowo - budowlanych

Książka i Antoniego Kołodziejskiego w Oj

cowie i Skale, Powiatowym Zarządzie Drogowym w Ol

ęyin obowiązkowe ubezpieczenie po myśli art. 3 i 10 pow.
11 pow. ustawy, a to o ile są umieszczone w spisie w y
borców, każdy ubezpieczony ma jeden glos.
Uprawnionymi do głosowania w grupie pracodaw

kuszu — sekcja Skalska, oraz dla w szystkich innych pra
cowników zatrudnionych w Ojcowie i Skale.

ców są osoby, które w dniu 22 czerwca 1929 r. ukoń
czyły lat 20-cia i zatrudniały u siebie w charakterze pra

b) LISTY PRACODAWCÓW:

I. w biurze Powiatowej Kasy Chorych w Ol
kuszu (Wydział Rejestracyjny) dla pracodawców miasta
Olkusza, Bolesławia, Tłukienki.

Siarczynowa, Bukowna,

Krzykawy, Lasek, Sławkowa, Klucz, Bydlina, Pomorzan,

codawców chociażby jednego podlegającego obowiązkowi
ubezpieczenia, a to, o ile są umieszczeni w spisie w y
borców. Pracodawca posiada 1 — do 30 głosów, zależnie
od ilości zatrudnionych przez siebie obowiązkowo ubez
pieczonych. Iiość głosów pracodawcy określa Statut Kasy.
Ubezpieczony który zatrudnia stale więcej niż dwie

Gorenie, Ojcowa i S k a ły ;

II. w przychodni leczniczej Pow. Kasy Cho
rych w Olkuszu Nr. V „Wolbrom" w Wolbromiu
dla pracodawców Wolbromia:

III. w przychodni leczniczej Pow. Kasy Cho
rych w Olkuszu Nr. VI „Pilica" W Pilicy dla pra

osoby podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu, zosta
nie um ieszczony w spisach pracodawców, ma głos i może
być wybrany wyłącznie w grupie pracodawców.
W /branych ma być 45 członków Rady i tyluż za
stępców, a to w

grupie ubezpieczonych 30 i tyluż za

stępców : w grupie pracodawców 15 i tyluż zastępców.

codawców Pilicy, Sławniowa, Dobrej, Wierbki i Ogrodzieńca.

W zywa się do składania list kandydatów, po myśli

W ciągu dni 10 licząc od dnia 6 lipca przysługuje

powołanego rozporządzenia ułożonych oddzielnie dla pra

każdemu ubezpieczonemu odnośnie do ubezpieczonych,

codawców i oddzielnie dla ubezpieczonych z tą uwagą,

każdemu zaś pracodawcy odnośnie do pracodawców, prawo

że

reklamacji co do wpisania lub wykreślenia ze spisu, czy

doręczone Zarządowi Kasy najpóźniej na trzy tygodnie

to reklamującego, czy to innej osoby. O żądaniu w ykreśle

przed

nia ze spisu Zarząd Kasy zawiadomi zainteresowaną osobę

31 sierpnia 1929 roku w godzinach urzędowych.

uwzględnione być mogą, tylko te listy, które będą
niżej

podanym

dniem

wyborów

t. j.

w dniu

w ciągu trzech dni, obrona przeciw wykreśleniu może

Każda lista kandydatów inoże zawierać najwyżej

być wniesiona do Zarządu Kasy tylko w ciągu trzech

dwa razy tylu kandydatów, ilu ma być wybranych de

dni od daty otrzymania tego zawiadomienia.

legatów.
Kandydaci, mają być umieszczeni na liście pod bie-

Reklamacje mogą się odnosić wyłącznie do stwierozenia, czy odnośni ubezpieczeni, lub pracodawcy mieli

żącemi

prawo w dniu 22 czerwca 1929 r. być umieszczeni w spi

wania, przyczem należy podać ich nazwiska i imiona, zawód,

numerami wskazującym i kolejność ich kandydo

sach wyborców.

oraz miejsce zamieszkania, a nadto przy ubezbieczonym

Nr 25.
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(z wyjątkiem niestale zatrudnionych, chałupników i do
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Zarząd Kasy zawiadamia niezwłocznie, a najpóźniej

browolnie ubezpieczonych), adre3 i nazwisko pracodawcy

w ciągu dni trzech od daty otrzymania listy, pełnomoc

(względnie nazwę przedsiębiorstwa), u którego kandydat

nika danej listy o wszelkich dostrzeżonych błędach i pun

pracuje (wskazane jest podanie

wieku

i numeru Ksią

żeczki członkow skiej kandydata!.
Listy kandydatów

z grupy

ubezpieczonych mają

być podpisane własnoręcznie przynajmniej przez 30 umiesz
czonych

ktach wątpliwych. Jeżeli te usterki nie zostaną usunięte
najpóźniej

na

Zarząd Kasy

dwa

tygodnie

orzeknie

przed

nieważność

dniem

listy

w

wyborów
części lub

całości; przeciwko decyzji Zarządu Kasy odnośnie do list

w spisie wyborców ubezpieczonych (wskazane

kandydatów mogą zainteresowani wnieść w terminie trzech-

jesl um ieszczenie obok podpisu numeru książeczki człon

dniowym od dnia doręczenia decyzji Zarządu Kasy skargę

kowskiej podpisującego), listy kandydatów z grupy pra

za pośrednictwem Zarządu Kasy Jo Okręgowego Urzędu

codawców przynajmniej przez 5 umieszczonych w spisie

Ubezpieczeń, który w ciągu tygodnia orzeka ostatecznie.

wyborców pracodawców.
Kandydat nie może być na liście podpisany, gdy

Nieważne są bez uprzedniego zwracania się do pełnomoc

wyborca podpisze

więcej niż jedną listę kandydatów,

ręczone, b) nie są zaopatrzone w wymaganą ilość pod

podpis jego jest ważny na liście najwcześniej złożonej

pisów, lub utraciły przepisaną ilość podpisów, wskutek

(opatrzonej przez Zarząd Kasy najniższym numerem po

skreślenia podpisów, osób nie mających prawa wybor

rządkowym), z innych zaś list go się wykreśla.

czego lub podpisanych na kilku listach, c) w których

Do listy kandydatów należy dołączyć oświadczenie
każdego z kandydatów, że przyjmuje kandydaturę zgodnie
z listą, a jeżeli chodzi o kandydatów, reprezentujących

nika listy, które a) zostały Zarządowi Kasy zapóźno do

umieszczono kandydatów bez oznaczenia ich kolejności
numerami bieżącemi.
Listy uznane ostatecznie za ważne poda

osoby prawne, także udzielono im do kandydowania de-

Kasy do publicznej

lagację.
Jeżeli dany wyborca, lub kandydat nie umie pisać,

przed rozpoczęciem głosowania.

ma w miejsce podpisu położyć swój

znak (odcisk palca

wskazującego, krzyż, kółko^f*przy którym to znaku ma
być umieszczone jego imię i nazwisko przez osobę zdolną
do aktów

prawnych, która również ma umieścić obok

swój podpis.
Zgłaszający listę kandydatów mają wskazać swego
pełnomocnika, i jego zastępcę do udzielenia Zarządowi
Kasy potrzebnych do listy

wyjaśnień. Pełnomocnikiem

może być każda osoba zdolna do aktów prawnych.

Zarząd

wiadomości najpóźniej na trzy dni

Jeżeli żadna lista kandydatów nie zostanie złożona,
lub pośród złożonych żadna nie będzie uznana za ważną,
wówczas staje się prawomocną lista kandydatów, którą
składa również Zarząd Kasy dla ubezpieczonych i dla
pracodawców.
Głosować można tylko na te listy, które będą uznane
za ważne i podane do publicznej wiadomości.
Przez ubezpieczonych

może być

wybrany

tylko

ubezpieczony w Kasie Chorych.

Wybory w grupie ubezpieczonych odbądą sią w sobotą, dnia 21 września 1929 roku od godziny 8-ej
bez przerwy do godziny 20-ej w niżej podanych okręgach.
OKRĘGI

LOKALE

WYBORCZE

DLA

ZATRUDNIONYCH

W

fabryce „Olkusz®, fabr. „Lender i syn®, płuczce „Jó
zef® w Pomorzanach, na Polsk. Kol. Państw. (3 ode.
I

Dom robotniczy w Olkuszu

Olkusz

ul. Szpitalna.

diog.), Pow. Zarządzie Drogowym

w Olkuszu —

sekcja Olkuska, Zarządzie Dóbr i Lasów T-wa „Sa
turn® w Gurenicach, oraz dla wszystkibh innych
pracowników zatrudnionych w mieście Olkuszu.

Przychodnia lecznicza Pow.
11
Klucze

Kasy

Chorych

w

Olkuszu

Nr, II „Klucze® w e wsi Klu
czach, dom Piątka Jana.

cementowni
„Klucze®,

„Klucze", papierni
m łynie

wodnym

„Klucze®, tartaku

w Bydlinie, oraz dla

wszystkich innych pracowników zatrudnionych u pra
codawców w osadach fabrycznych cem.

„Klucze®

i pap. „Klucze® a także i we wsi Klucze.
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OKRĘGI

LOKALE

Przychodnia lecznicza Pow.
; IR
/
Bolesław

Kasy

Chorych

w

Olkuszu

Nr. III „Bolesław*

IV
Sławków

w

W

kopalniach galmanu „Bolesław*, „Ulisses* i „Bory*,
kolejce podjazdowej, u Stem plewskiego, fabr. „Bimke
i Wiśliccy* w Laskach, oraz dla w szystkich innych
now ie, Tłukience, Krążku i Bukownie.

Przychodnia lecznicza Pow.
Chorych

ZATRUDNIONYCH

pracowników zatrudnionych w Bolesławiu, Starczy-

w Bolesławiu

Kasy

DLA

WYBORCZE

Nr 25.

Olkuszu

Nr. 1'? „Sław ków * w Sław 

fabryce Braci Szajn, kopalni „Triumwirat*, Polsk.
Kol. Państw. (2 ode. drog. w Sław kow ie), oraz dla
wszystkich

kowie, Rynek,

innych

pracowników

zatrudnionych

w Sławkowie i w najbliższej okolicy.

dom Niepielskich.

Przychodnia lecznicza
V
Wolbrom

Kasy

Chorych

w

Nr. V „Wolbrom*

Pow,

Olkuszu
w

Wol

bromiu, domy fabryczne.

fabryce wyrób. gum. „Wolbrom*, fabryce nacz. emal.
„Olkusz*
innych

Przychodnia
Pilica-Sławniów

Kasy

lecznicza

Chorych

w

Pow.

Olkuszu

w Wolbromiu), oraz dla wszystkich

pracowników

zatrudnionych

w

mieście

Wolbromiu.
fabryce

VI

oddział „Ideał*, na Polsk. Kol. Państw.

(4 ode drog.

mW ierbka-Sławniów* w Sław niow ie, droż

dżowni „Pilica*, młynie Lichtszajna, eleKtrowni miej
skiej, młynie Gruszczyńskiego w Dobrej, Pow. Za

Nr. VI „Pilica* w Pilicy,

rządzie Drog. w Olkuszu —"'sekcja pilicka i Pradel-

dom E. Kwapisza,

ska, oraz dla w szystkich innych pracowników za
trudnionych w Pilicy.

Przychodnia lecznicza
VII

Kasy

Chorych

w

Pow.

Olkuszu

Nr. VII „Wierbka*

Wierbka

w Wierbce,
dom fabryczny

VIII
Ogrodzieniec

fabryce „W ierbka-Sławniów* w Wierbce, w przeds.
drogowym Antoni Kołodziejski (budowa szosy Pilica—
Żarnowiec), oraz dla wszystkich innych pracowni
ków zatrudnionych w Wierbce,

Przychodnia lecznicza Pow.

cem entowniach „W iek* i „Firley*, fabr. „Jan Jack

Kasy

i S-ka“; cegielniach: Zerykiera, Jarosa i Pilarskiego,

Chorych

w

Olkuszu

Nr. VIII „Ogrodzieniec*

oraz dla wszystkich innych pracowników zatrudnio

w Ogrodziencu.

nych w Ogrodzieńcu.
przedsiębiorstwach drogowo-budowlanych Ferdynanda

IX

W illa Jana Dulewicza

Ojców-Skała

w Ojcowie.

Książka i Antoniego Kołodziejskiego w Ojcowie i Skale,
Pow. Zarządzie Drog. w Olkuszu — sekcja Skalska,
oraz dla w szystkich innych pracowników zatrudnio
nych w Ojcowie i Skale.

Wybory w grupie pracodawców odbędą się w niedzielę, dnia 22 września 1929 roku od godziny 8-ej
rano bez przerwy do godziny 20-ej w niżej podanych okręgach wyborczych.
OKRĘGI

LOKALE

WYBORCZE

I

Ambulat. Pow. Kasy Chorych

Olkusz

w Olkuszu, ul. Mickiewicza.

DLA

PRACODAWCÓW

Olkusza, Bolesławia, Sławkowa, Tłukienki, Starczynowu, Krzykawy, Bukowna, Lasek, Klucz, Bydlina,
Pomorzan, Gorenie, Ojcowa i Skały.

Nr 25,
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OKRĘGI

LOKALE

DLA

WYBORCZE

Ambulatorjum

II

Pow.
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PRACODAWCÓW

Kasy

Chorych w Olkuszu Nr. V

Wolbrom

Wolbromia.

w Wolbromiu.

Ambulatorjum

III

Pow.

Kasy

Chorych w Olkuszu Nr. VI

Pilica

w Pilicy.

Ubezpieczeni głosują osobiście. Pracodawcy zatrud
niający więeej niż 30 ubezpieczonych mogą głosować przez

Pilicy, Słdwniowa, Dobrej, Wierbki i Ogrodzieńca.
i

Zatwierdzenie taryfy samochodowej
i rozkładu jazdy.

specjalnie do tegc wyznaczonych przez siebie zastępców,
przyczem zastępca może głosować tylko w imieniu jed
nego pracodawcy ; pracodawcy będący osobami prawnemi,

Urząd Wojewódzki (Dy. ekcja Robót Publicznych)
w Kielcach zatwierdził niżej podane taryfy cen za prze

głosują za pośrednictwem uprawnionych do tego pełno

wóz osób i bagażu, tudzież rozkład jazdy samochodowej

mocników, pozatem

następującym osobom:

w szyscy

inni pracodawcy

głosują

osobiście.

Szym onow i Leśnickiemu zam. w Kielcach ul. Śnia

Czynnościami wyborczemi w każdym lokalu kierują
Komisje wyborcze, oddzielnie dla ubezpieczonych i od

deckich 4 — jednym autobusem

dzielnie dla pracodawców, powołane przez Zarząd Kasy,

ciny— Jędępejów —Szczekociny (75 km.).

który

zarazem

wyznacza

przewodniczącego

Komisji.

W czynnościach każdej Komisji wyborczej mają prawo
uczestniczyć z głusem doradczym m ężow ie zaufania po

Taryfa
od 1 osoby i 1 km.

zaufania.
W yborcy winni przynieść ze sobą książeczki człon
kowskie, w braku tych ostatnich dowody stwierdzające
ich tożsamość i na żądanie przewodniczącego Komisji w y
borczej obowiązani są je okazać. Karty wyborcze winny
być barwy białej i mają zawierać tylko numer jednej
W szystkie inne

karty są nieważne.
Głosujący otrzymuje od Komisji wyborczej kopertę
zaopatrzoną w firmę Kasy, wkłada w nią kartę wyborczą
i wręcza ją przewodniczącemu Komisji.
Karty w yborcze oddane w kopertach niezaopatrzonyęh w firmę Kasy są nieważne.

W każdej kopercie może się znajdować tylko jedna
Gdyby w jednej kopercie pokazało się

.

.

.

gr. 10
„

Rozkład

0*3

przyjazd

z Kielc

o godz. 15-30 do Chęcin
16 00

z Chęcin
z Jędrzejowa
z,e Szczekocin
z Jędrzejowa

y>
D
n

z Chęcin

1700
7.10

o godz. 1 6 0 0

9 Jędrzejowa
9 Szczekocin

9

1700

*

18-10

Jędrzejowa

9

8-30

8-30

n Chęcin

9-30

9 Kielc

9

9-30

9

1000

W ładysławowi Walentkowi zam. w Rudniku Małym,
gm. Rudnik Wielki, pow. Zawiercie — jednym autdbusem
na linji: Gniazdów — Koziegłowy — Kamienica Polska —
Poczesna— Częstochowa (32 km.).
Taryfa
od 1 osoby i 1 km.

.

cen:
.

.

„ 1
„
do 10-u lat wieku i 1 km.
za przewóz bagażu od 1 kg. i 1 km. .

.
.

.

gr. 10
„ 5
n 0 3

Bagaż do 15 ke. wagi przewozi się bezpłatnie.

kartę, jeżeli są jednobrzm iące, w przeciwnym razie w szyst
kie karty są niew ażne.

jazdy:

odjazd

więcej kart, to uważa się je tylko w tedy za jedną ważną

Dyrektor: Gdesz.

.

bagaż do 15 kg. wagi przewozi się bezpłatnie.

Pracodawca mający

więcej, niż jeden głos, otrzymuje tyle kopert ile ma głosów.
karta wyborcza.

.

Kandydat nie

może być ani członkiem Komisji wyborczej, ani mężem

z list kandydatów, uznanych za ważne.

cen:

.

za przewóz bagażu od 1 kg. i 1 km.

szczególnych list kandydatów ; mężem zaufania może być
każda osoba zdolna do aktów prawnych.

na linji: K ie lc e -C h ę 

Rozkład

jazdy:

odjazd z Gniazdowa o g. 6-00, 12-00 przyjazd do Koziegłów o godz. 6 20, 12"15,

Przewodniczący Zarządu
w z. Inż. Skarbowski.

„

z Koziegłów o godz. 6-25, 12-20 przyjazd do Ka
mienicy Polskiej o godz. 6-45, 12-45,
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odjazd z Kamienicy Polskiej o godz. 6 50, 12 50 przyjazd

„

z Bolesławia o godz. 8*16,14*16 przyjazd do Sław

„

ze Sławkowa o godz. 8*28, 14 28 przyjazd do Strze

„

ze Strzem ieszyc o godz. 8 12, 14*42 przyjazd do

„

z Dąbrowy o godz. 8*52, 14*52, p zyjazd do Bę

„

dzina o godz. 9*02, 15 02.
z Rędzina o godz. 9*05,15 05 przyjazd do st.

do Poczesnej o godz. 7-10, 13*15,

kowa o godz. 8*26, 14*26,

„

z Poczesnej o godz. 7*l0, 13 20 przyjazd do Czę

„

z Częstochowy o godz. 9*00, 14*20 przyjazd do

„

z Poczesnej o godz. 9*30, 14*50 przyjazd do Ka

„

z Kamienicy Polskiej o godz. 10*05, 15*15 przy

stochow y o godz. 7*40, 13*45,

m ieszyc o godz. 8*40, 14*40,

Poczesnej o godz. 9*25, 14*45,

Dąbrowy o godz, 8*50, 14 50,

mienicy Polskiej o godz. 9*55, 15*10,

z Koziegłów o godz.

10*30, 15*45 przyjazd do

„

ze st. Sosnowiec o godz. 9*45,

„

z Będzina

Będzina

Gniazdowa o godz. 10*45, 16*00.

Michałowi Birnackiemu i Berkowi Oalsterowi
z Dankowa, gm. Lipie, pow. Częstochowa,

poczta Krze

Królewskie — W ilkow iecko— Brzezinki—W aleńcó w — Kło

.

o godz. 9*55, 16*10,
o godz. 9*57, 16*12 przyjazd

do Dą

z Dąbrowy o gudz

10*08,

16*23 przyjazd

do

„

ze Strzemieszyc o godz. 10*18, 16*35 przyjazd do

„

ze Sławkowa o godz. 10.32,

„

z Bolesławia o godz. 10*43,

Strzemieszyc o godz. 10*16, 16 33,
Sławkowa o godz. 10*30, 16*47,

cen:
.

.

gr. 8

za przewóz Dagażu od 1 kg. i 1 km. .

.

gr.

.

16*40 przyjazd

do

Bolesławia o godz. 10*42, 16*59,
0*3

Bagaż do 15 kg. wagi przewozi się bezpłatnie.
Ro z K- l a d

19 20 do

„

bucko— Częstochowa (33 km.).

od 1 osoby i 1 km.

16 00,

browy o godz. 10*07, 16*22,

pice — jednym autobusem na lin ji: Danków— Rembielice

T a r y fa

So

snow iec o godz. 9*15, 15*15, 18 5'»,

jazd do Koziegłów o godz. 10*25, 15 35,
„

Nr 25.

17*00 przyjazd

do

st. Olkusz o godz. 10*53, 17*10, 20*30.

jazdy:

odjazd

- przyjazd

Magistratowi m. Radomia — dwoma autobusami

z Dankowa o g. 6*00 do Rembielic Królewskich o g.

6*06

na linjach: Radom— Lasek Miejski— Rajec Szlachecki—

z Rembielic Król. o g. 6*20 do W ilkowiecka o g.

6*30

Antoniowka —Czarny Młyn— Jedlnia las (16 km.).

z W ilkowiecka o god*. 6*35 do Bizeziuek o godz.

6*40

z Brzezinek o godz. 6*45 do Kłobucka o godz.

7 04

z Kłobucka o godz. 7*10 do Częstochowy o godz.

7*50

Taryfa
od 1 osoby i 1

z Brzezinek o godz. 18*10 do W ilkowiecka o godz. 18 15
z W ilkowiecka o g. 18*20 do Rembielic Król. o g. 18*30
z Rembielic Król. o g, 18*40 do Dankowa o godz. 18*50

jazdy:
6*30.

Komunikacja

z postojami 5-minutowymi na przystankach, na krańco
wych 15-minutowy. Jednym autobusem w dnie powsze
dnie. Dwoma autobusami w niedziele i sw ę ta .

Reginie Lewkowicz zamieszkałej w Igołomji —
czyce— Igołomja— Cło— C zyżyny— Kraków (30 km.).

1) Olkusz— Ojców (19 km.),
2) Olkusz — Bolesław — Sław ków — Strzem ieszyce—
Dąbrowa Górnicza— Będzin— Sosnowiec (43 km.).

od 1 osoby i 1 km.

cen:
.

Taryfa
.

cen:
.

za przewóz bagażu od 1 kg. i 1 km.
.

.

za przewóz bagażu od 1 kg. i 1 km. .

.

„

0*3

Rozkład

z Ojcowa o godz. 7*15, 13*10 przyjazd do st. Ol

„

ze st. Olkusz o godz. 8*05, 14*05, 17*40 przyjazd

gr. 15
„

0*3

jazdy:

do Wawrzeńczyc o godz. 6*15, 13*35,
z W awrzeńczyc o godz 6*20, 13*40 przyjazd do

„

z Igołomji o godz. 6*30, 13*50 przyjazd do Cła

„

z Cła o godz. 6*40, 14*00 przyjazd do Wyciąża

Igołomji o godz. 6*25, 13*45,

kusz o godz. 8 00, 14 00,
Bolesławia o godz. 8*15, 14*15,

.

„

Ojcowa o godz. 6*50, 12*40,
„

.

.

odjazd z Brzeska Nowego o godz. 6*10, 13 20 przyjazd

jazdy:

odjazd ze st. Olkusz o godz. 6*00, 11*50 przyjazd do

.

Bagaż do 15 kg. przewozi się bezpłatnie.

gr. 12

Bagaż do 15 kg. wagi przewozi się bezpłatnie.
Rozkład

gr. 10

jednym autobusem na lin ji; Brzesko Nowe— Wawrzeń-

nym autobusem na lin ja ch :

.

.

trwa cały dzień do godziny 22-ej. Odjazd co pół godziny

zam. we wsi Sikorka, gm. Rabsztyn, p o w . Olkusz — jed

od 1 osoby i 1 km

.

odjazd z Radomia o godzinie

Józefow i Zuradzie i W ładysławowi Grandysowi

Taryfa

cen:

.

Rozkład

z Częstochowy o godz. 17*00 do Kłobucka o godz. 17*40
z Kłobucka o godz. 17*45 do Brzezinek o godz. 18*04

Km.

o godz. 6*35, 13*55,
o godz. 6*45, 14*05,

Nr 25.

„

z W ydąza o godz. 6'50, 1 4 1 0

„

z Mogiły o godz. 7 00. 14 20 przyjazd cio Czy-

przyjazd do Mo

giły 6-55, 1 4 1 5 ,

z Częstochowy

o g. 17-00 „ Krzepic o godz.

18-30

drugim autobusem w poniedziałki, środy i piątki całego roku:
z Krzepic

o

z Częstochowy

żyny o godz. 7 05, 14 25.
„
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g.

7 00 do Częstochowy o

g.

8-30

o g. 17-00 „ Krzepic o godz,

18-30

z C zyżyny o godz. 7-10, 14-30 przyjazd do Kra

Marjanowi Tuleckiemu

kowa o godz. 7-20, 14 40,
*

z Krakowa o godz. 11 '40, 17-30 przyjazd du Czy-

z C zyżyny o godz. 11-50, 17-40 przyjazd do Mo
giły o godz. 11-55, 17-45,

H

a Mogiły o goJz.

Taryfa
od 1 osoby i 1 km.

12 00, 17-50

przyjazd do Wy-

ciąża o godz. I2 0o, 17 55,
„

w

Kielcach,

Kielce (st. kol.)— Chmielnik— Busk (zdrój) (53 km.).

żyny o godz. 1 1 4 5 , 17-35,
*

zamieszk.

ul. Sienkiewicza 62 — jednym autobusem na lin ji:

cen:

.

.

.

.

gr. 12

za przewóz bagażu od 1 kg. i 1 krn. .

.

„

0.3

Bagaż do 15 kg. wagi przewozi się bezpłatnie.

z Wyciąża o godz. 12 10, 18 00 przyjazd do Cła
Rozkład

o godz. 12-15, 18-05j
*

z Cła o godz. 12-20, 18-10 przyjazd do Igołomji

odjazd z Kielc (st, kol,) o g.

z Igołomji o god . 12 30, 18 20 przyjazd

z Chmielnika o godz. 9-00.

do Wa-

16-30 przyjazd do

Buska (zdrój) o godz. 9 30, 17-00.

wrzeńczyc o godz. 12 35, 18’25,
„

8-00, 15-30 przyjazd do

Chmielnika o godz. 8 55, 16 25.

o godz. 12 25, 1 8*15,
„

jazdy:

z W awrzeńczyc o godz. 12-40, 18 30 przejazd do

z Buska (zdrój) o godz.

11-00,

18”30 przyjazd

do Chmielnika o godz. 11 30, 19 00.

Nowego Brzeska o godz. 12-50, 18 40.

z Chmielnika o godz, 11 35, 19"05 przyjazd do

Ignacemu Nowickiemu zamieszk. w Miechowie —
jednym

utobusem

na linji:

Kielc o godz. 12-30, 20 00.

Miechów— Książ Wielki —

W odzisław— Jędrzejów— Chęciny— Kielce (80 km.;.
Taryfa
od 1 osoby i 1 km.
.

cen:
.

za przewóz bagażu od 1 kg. i 1 km.

LICYTACJE.
.

.

.

.

gr. 10
„

0'3

Bagaż do 15 kg. wagi przewozi się bezpłatnie.
Rozkład

1929 r. o godz.

jazdy:

odjazd

przyjazd

z Miechowa
0 g- . 7-30
z Książa Wielk. 0 g- 8 1 0
z Wodzisławia 0 g- 8-40
z Jędrzejowa
0 g- 9-30
z Chęcin
0 g- 10-25
z Kielc
z Chęcin

Komornik Sądu Grodzkiego «. Wolbromiu na za
sadzie art. 1033 U. P. C. ogłasza, że w dniu 1-go lipca
10-ej rano w W ieibce i Sław niewie,

gm. Pilica t. j. w miejscu przechowania ruchomości od

do Książa Wiel.

0 g.

8-00

będzie się sprzedaż przez licytację: 1) kaBy ogniotrwałej

Wodzisławia

0 g0 g-

8 30

i 2) samochodu osobowego firmy „Ford" oszacowanych

9-20

na 3500 zł. (trzy tysiące pięćset złotych) na zaspokojenie

Chęcin

0 g- 1 0 1 5
0 g- 1 0 5 5
0 g- 15-30

fi
y> Jędrzejowa
»

J9 Kielc

0 g- 1 5 0 0
0 g- 15-40

»

Chęcin

Sosnowcu, a należących do

firmy C. Ą. Moes w Pilicy.
Komornik Sądowy: L. Wewerek.

0 g. 16-25
0 g- 17-05

w Jędrzejowa
» Wodzisławia

z Jędrzejowa

pretensji M. Frajmana w

0 g- 16-35
CT. 17-15 V Książa W ielk. o g- 17.35
z Wodzisławia 0 es*
z Książą W ielk. o g. 17-45 * Miechowa
0 g- 1 8 1 5

ZAGUBIENIE-DOKUMENTÓW.

Jakóbowi Bielasowi i Janklow i Grankowi za
mieszk. w Krzepicach, pow. częstochowski — dwoma auto

Franciszek Łukasik zam. we wsi Chańcza, gm. Kurozwęki, pow. stopnickiego zgubił dowód osobisty w y

busami na linji: C zęstochow a— Krzepice (34 km,).

dany przez Starostwo
unieważnia się.

Taryfa

cen:

od 1 osoby i 1 km.

.

.

.

od osoby do lat 10 .

.

.

.

za przewóz bagażu od 1 kg. i 1 km. .
Bagaż do 15 kg

.
.

gr. 12
„

6

„

0 2

wagi przewozi się bezpłatnie"

Rozkład

przyjazd
jednym autobusem codziennie:
o g.

1923, który
( 3 — 3)

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 3)

jazdy:

oajązd
z Krzepic

w Busku w roku

7.00 do C zęstochow y

J ó zef Bieniek z Borkowic, pow. koneckiego (rocz
nik 1892)

o g.

8-30

żnia się.

zgubił książeczkę wojskową, którą uniew a
(3— 3)

340

Kielecki Dziennik W ojew ódzki.

Zgubiono książećzkę wojskową dnia 29 lipca 1928 r.,
wydaną przez P. K. U. Radom na. imię Jana Kupieckiego,
którą unieważnia się.
(3— 2)

J ó z e f Kurkow ski (rocznik 1S8'7) z Jędrzejowa,

Nr 25.

Dyrekcję Robót Publicznych
ważnia się.

w Kielcach, które

unie

Zgubiono pozwolenie na prowadzenie samochodów
Nr.

433, wydane

przez

Dyrekcję

Robót

Publicznych

zgubił książeczkę w ojskow ą, wydaną przez P. K. U. Piń

w Kielcach w roku 1924 na imię Piotra Dawidowicza

czów, którą unieważnia się.

w Iłży, które unieważnia się.

(3 — 2)

wicza 35, zgubił św iadectw o przem jsłow e VII kat. prze

Kazimierz Plenkiewicz z Klwatowa, pow. radom
skiego zgubił przednią tabliczkę samochodu KL. 2392,

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

wyaaną przez Dyrekcję Robót Publicznych w Kielcach.

Abram Gotlieb zam. w Kielcach przy ul. Sienkie

przy ul. Młynarskiej Nr. 9, wydane na jego nazwisko
przez Urząd Skarbowy Podatków i Opłat

Skarbowych

w Kielcach dnia 5 stycznia 1929 r., które unieważnia się.
(3 -2 )

Szgm aszek Teofil, posterunkowy Policji Państw,
w Niewachlowie, zgubił w Sosnowcu

dnia

29

marca

1929 r. legitym ację urzędową wraz z kartą urlopową wy
daną przez Pow. Komendę Pol.
którą unieważnia się.

Państw,

Zgubiono ks. rejestracyjną samochodu ciężarowego
KL. 1650, mk. „ Austro-Fiat“, wydaną przez Dyrekcję
Robót

Publicznych

w

Kielcach na imię

Łękarskiego

i Barańskiego.
Stefanja Geblerówna, nauczycielka szkoły pow
szechnej

w Bobrownikach, pow, kozienickiego, zgubiła

legitym ację służbową, którą unieważnia się.

w Kielcach,
(3 — 2)

Żak Adam z Brudzewie, gm. Ossa, pow. opoczyń
skiego, unieważnia zagubiony w eksel in blanco na 1000 zł.

Katarzyna Lis z W ąworkowa, pow. opatowskiego
zgubiła książeczkę Kasy Chorych Nr. 12119 wydaną przez
Pow. Kasę Chorych w Ostrowcu, którą unieważnia się.

podpisany przez niego.

Paulina Lewandowska z Przedborza, pow. ko
neckiego, unieważnia

Morensztajn Izrael z Radomia unieważnia zagu
biony dowód tożsamości konia serja B. Nr. 200.347.

S

Jó zef Piorun zam. w kol. Duży-Las, gm. pow.
radomskiego

zgubił dowód tożsamości klaczy, wydany

dnia 18 czerwca 1928

r. serja

B. Nr. 189.984, który

unieważnia się.

(3— 1)

zagubioną legitym ację nauczyciel

ska Nr. 11.465.

Jan Mikuła z Trzebicy, gm. Mojcza, pow. stop
nickiego, unieważnia dwa dowody tożsamości koni serja
B. Nr. 218.876 i 218.877, wydane dnia 5 maja 1928 r.

Czapla Władysław ze wsi Zendek, gm. Mierzęcice,
pow, zawierciańskiego, zgubił dowód tożsamości na ogiera

Glegoła Stanisław z Radomia ogłasza o zagubie
niu szoferskiego prawa jazdy Nr. 579, wydanego przez

serja B. Nr. 252.560 zapisany w ^ w id en cji w dniu 27
maja 1929 r. Ks. Z. poz. 550.

Adres Redakcji i A d m in istracji: Urząd W ojew ód zk i w Kielcach, Z am ek. T elefo n N r 176.
Przedpłata za 1929 rok — 24 złote. — Numer pojedynczy 1 złoty. — Cena ogłoszeń: o zarejestrou jnin stowarzyizenia Inb
związku 5 złotych, za wiersz szpaltowy 50 groszy, za wyraz 10 groszy, najmniejsze ogłoszenie jednokr itne 3 zł., trzykrotne 9 sł.

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".
Odbito w d ru k a m i .Jed n o ść * w K ielcach — 722.

