Kielce, dnia 3 sierpnia 1929 r.
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Skarbu Państwa, do którego przeszły uprawnienia gór.
nicze b. władz okupacyjnych na zasadzie Uchwały Sej
mowej z dnia 15 lipca 1920 r. (Dz. Ust. R. P. 1920 r.

.

126
OGŁOSZENIE

Nr 70, poz. 465), o uzyskanie nadań górniczych dla w y
dobywania rudy żelaznej pod następującem i n azw am i:

Okr. Urzędu Górniczego Częstochowskiego
z dnia 22 lipca 1929 roku

o wyjednywaniu nadań górniczych pod nazwą „Anglja**,
„Finlandja**, ,,Jugosławja“, „Kuronja11, „Inowrocław'*.

1)

„Anglja® o przestrzeni 1.124.226 m2, położon

na gruntach wsi Aleksandrów, gm. Panki, wsi Kolany
Zwierzyniec* i Janiki Zwierzyniec, gm. Opatów,
częstochowskiego.

pow.

Odkrycie rudy żelaznej dokonane zo

zastosowaniu art.

stało dnia 7 maja 1918 r. przez Częstochowskie T-wo
Górniczo-Przemysłowe na grucie Jana i Marjanny Szym oś
wsi Aleksandrów, gm. Paniki, pow. częstochowskiego

4 5 4 — 540 U staw y Górniczej (Zb. praw ces. ros. T. VII.

i było stwierdzone protokularnie dnia 28 maja 1918 r.

w yd. 1912 r.) i art. 2 Rozporządzenia Prezydenta Rze

W yjednywana

Zgodnie

z §

25

Instrukcji

o

przestrzeń nadania górniczego

„Anglja“

czypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 1928 r. (Dz. Ust.

graniczy: na północy z gruntami wsi Nowe Dankowice

R. P. 1928 r. Nr. 17, poz. 139) O kięgow y Urząd Gór

i

niczy

Częstochowski, niniejszym

wiadomości,

że

Kolany

Zwierzyniec,

na

wschodzie — z nadaniem

podaje do publicznej

„Inowrocław1*, lasami państwowem i i gruntami wsi Ja-

podejmują się starania przez inż. górn.

rilki-Zwierzyniec, na południu — z nadaniem „Inowroc

y n ton iego Dąbkowicza, działającego w imieniu i na rzecz

ław® i na zachodzie — z gruntami wsi Aleksandrów,

418
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2)

„Finlandja" o przestrzeni 1.132.143 m2, poło

Zwierzyniec i nadaniem „Persja", na południu — z na

żonej na gruntach wsi Zwierzyniec, majątku państwo

daniem

wego Opatów i lasów

munja" i „Japonja".

państw ow ych Nadleśnictwa Za-

krzów, gm. Opatów, pow. częstochow skiego.

Odkrycie

rudy żelaznej zostało dokonane dnia 20 czerwca 1918 r.
przez

b. W arszawskie Akcyjne Towarzystwo Przemy

Nr 31.

„T czew *,

na zachodzie — z nadaniami

„Ra-

Na skutek tego w dniu 9 sierpnia 1929 r. o godz.
10-ej

rano

Okręgowy

Urząd

Górniczy

Częstochowski

w biurze swojem, mieszczącem się w Częstochowie, przy

słow e na gruncie maj. państwowego Opatów, gm. Opa

ul. Panny Marji Nr 67,

tów, pow. częstochowskiego i było stwierdzone protó-

uwagi i protesty, jakie będą złożone na wskazany termin.

kularnie z dnia

19 lipca 1918 r.

W yjednywana prze

strzeń nadania górniczego „Finlandja" graniczy: na północy
z gruntami lasu państwowego, wsi Zwierzyniec i maj.
państw. Opatów, na wschodzie — z nadaniem „Gruzja“,

w szelkie

Życzący sobie mogą do dnia 9 sierpnia 1929 r.
rozpatrzyć plany i rejestry pomiarowe wym ienionych na
dań górniczych w kancelarji Okręgowego Urzędu Gór
niczego w Częstochowie.

na południu — z gruntami wsi Zwierzyniec i lasu pań

za Naczelnika

stw ow ego, na zachodzie — z nadaniami „Aniela" i „Sta

Okręgowego Urzędu Górniczego w Częstocnowie

nisław".
3)

będzie rozpatrywał

L. Sawicki.

„Jugosławja" o przestrzeni 909.486 m2, poło

żonej na gruntach wsi Paciepniki-Zwierzyniec, gm. Opa
tów

i wsi Panki, gm. Panki, pow. częstochowskiego*

Odkrycie rudy żelaznej dokonane zostało dnia 23 maja

127.

1918 r. przez b. Warszawskie Akcyjne T-wo P rzem y'

OGŁOSZENIE

słow e na gruncie Kubika Jana na wsi Paciepniki-Zwie
rzyniec i byto stwierdzone protokuiarme przez b. oku

Okr. Urzędu Górniczego Częstochowskiego

pacyjne władze górnicze dnia 18 lipca 1918 r. W yjedny

z dnia 22 lipca 1929 roku

wana przestrzeń nadania górniczego „Jugosławja" gra

0 wyje Jby wania uadań górniczych pod nazwą „Puck",
„Herby", „Nibork’%„Bielsko", „Mysłowice".

niczy: na północy z nadaniami „Łużyce" i „Filip", na
wschodzie — z nadaniem
z nadaniem

„Słowacja", na południu —

„Tatry" i gruntami wsi Panki, na zacho

dzie — z nadaniami „Estonja* i „Bukowina".
4)

Zgodnie z § 25

Instrukcji

o zastosowaniu

art.

454-540 Ustawy Górniczej (Zbiór Praw ces. ros. t. VII,

„Kuronja" o przestrzeni 1.138.005 m2, położo

wyd. 1912 r.) i art. 2 Rozporządzenia Prezydenta R ze

nej na gruntach wsi Złochowice, gm. Opatów, pow. czę

czypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 1928 r. (Dz. Ust.

stochow skiego. Odkrycie rudy żelaznej zostało dokonane

R. P. 1928 r. Nr. 17, poz. 139) Okręgowy Urząd

dnia 18 czerwca 1918 r. przez b. W arszawskie Akcyjne

niczy Częstochowski niniejszym podaje do publicznej wia

Towarżystwo Przem ysłowe na gruncie Antoniego Sroka

domości, że podejmują się starania przez inż. górn. An

we wsi Złochowice, gm. Opatów, pow. częstochowskiego

toniego Dąbkowicza, działającego w imieniu i na rzecz

i było stwierdzone protokularnie dnia 20 lipca 1918 r.

Skarbu Państwa, do którego przeszły uprawnienia gór

W yjednywana przestrzeń nadania górniczego „Kuronja"

nicze b, władz okupacyjnych na zasadzie Uchwały S e j

Gór

graniczy; na północy z nadaniem „Śląsk* i gruntami

mowej z dnia 15 lipca 1920 r. (Dz. Ust. R. P. 1920 r.

wsi Złochowice, na wschodzie — z gruntami wsi Złocho

Nr. 70, poz. 465), o uzyskaniu nadań górniczych dla w y

wice, na południu — z nadaniem „Kruszwica" i na za

dobywania rudy żelaznej pod następującemi n azw am i:
1)

chodzie — z nadaniem „Mogilno".
5)

„Inowrocław" o przestrzeni 1.096.845 m2, po

„Puck" o przestrzeni

1,137.999 m2, położone

na gruntach wsi Zimna Woda i Brzózki, gm. Lipie, oraz

łożonej na gruntach wsi Janiki-Zwierzyniec i Ślusarze-

wsi i lasu państw ow ego Zajączki, gm. Kuźnic 2ka. pow.

Zwierzyniec, gm. Opatów, oraz wsi Aleksandrów i Pa

częstochowskiego. Odkrycie rudy żelaznej

canów , gm. Panki, pow. częstochow skiego. Odkrycie rudy

nane przez Częstochowskie Tow. Górniczo-Przemysłowe

żelaznej dokonane zostało dnia 14 czerwca 1918 r. przez

dnia 26 lipca 1918 r. na gruncie Jana Wączka w e wai

zostało doko

Częstochowskie Akcyjue T-wó Górniczo Przem ysłowe na

Zajączki, gm. Kuźniczka, pow. częstochowskiego i było

gruncie Jana i Marjanny Szym oś w e wsi Aleksandrów,

stwierdzone protokularnie dnia 10 września 1918 r. W y

gm. Panki, pow. częstochow skiego i było stwierdzone

jednywana przestrzeń nadania górniczego

protokularnie dnia 10 września 1918 r.

niczy : na północy z nadaniem Lidzbork i gruntami wsi

przestrzeń nadania górniczego

W yjednywana

„Inowrocław* graniczy

„Puck"

gra

Zimno-Woda, na wschodzie — z gruntami wsi Zimna-Woda

na północy z gruntami wsi Zwierzyniec, Aleksandrów

1 Brzózki, na południu — z nadaniem

„Herby" i na za

i nadaniem „Anglja", na wschodzie — z gruntami wsi

chodzie z nadaniami „Lidzbork" i „Brzeźno".

Kieieciri D ziennik W ojew ódzki. Poz. 127 i 128.

Nr 31.

2) „Herby* o przestrzeni 1,138.021 m2,
nagruntach wsi Zajączki, gm. Kuźniczka

położonej

i wsi Brzózki

419

łudniu — z gruntami wsi Zajączki II i na zachodzie —
z gruntami wsi Zajączki II i z nadaniem „Nibork*.

Od

Na skutek tego w dniu 12-go sierpnia 1929 roku

krycie rudy żelaznej zostało dokonane dnia 5 paździer

0 godz. 10-ej Okręgowy Urząd Górniczy Częstochowski

i Zbrojowiskie, gm. Lipie, pow. częstochowskiego.

nika 1918 r. przez Częstochowskie T-wo Górniczo-Prze-

w biurze swojem mieszczącem się w Częstochowie, przy

m ysłowe na gruncie Jana Wączka we wsi Zajączki, gminy

ul. Panny Marji Nr. 67, będzie rozpatrywał w szelkie uwagi

Kuźniczka,

pow.

częstochowskiego i było stwierdzone

1 protesty, jakie będą złożone na wskazany termin. Ży

W yjednywana

czący sobie mogą do dnia 12 sierpnia 1929 r. rozpatrzyć

przestrzeń nadania górniczego „Herby* graniczy: na pół

plany i rejestry pomiarowe wymienionych nadań górni

nocy z nadaniem „Puck", na wschodzie — gruntami wsi

czych w kancelarji Okręgowego Urzędu Górniczego w Czę

Zbrojowskie i Brzózki, na południu — z gruntami W3i

stochowie.

protokularnie dnia 7 grudnia 1920 roku.

za Naczelnika

Zajączki i nadaniem „Zajączki II", na zachodzie — z na

Okręgowego Urzędu Górniczego w Częstochowie

daniami „Brzeźno" i „Kluczborek".
3) „Nibork" o przestrzeni 1,137.811 m2,

L. Sawicki.

położonej

na gruntach wsi Zajączki i wsi Łęgowice, gm. Kuźniczka,
pow. częstochow skiego.

Odkrycie rudy żelaznej zostało

dokonane dnia 6 września 1918 r. przez b. W arszawskie

128.

Akcyjne Towarzystwo Przem ysłowe na gruncie Jana T y

OGŁOSZENIE

rały we wsi Zajączki, gin. Kuźniczka, pow. częstochow 
skiego i było stwierdzone protokularnie dnia 7 grudnia I

Okr. Urzędu Górniczego Częstochowskiego
z dnia 22 lipca 1929 roku

1920 roku.
W yjednywana przestrzeń

nadania górniczego „Ni-

bork“ graniczy: na północy z nadaniem

„Lębork", na

o wyjednywaniu nadań górniczych podna^wą „Wuriuja",
„Siedmiogród", „Gruzja", „Tczew", „Zamłynie".

wschodzie — z nadaniami „Zajączki 1“ i „Mysłowice",
na południu — z gruntami wsi Zajączki i nadaniem „My
słowice" i na zachodzie — z gruntami wsi Zajączki.
4) „Bielsko" o przastrzeni 1,137.996 m2, położone

Zgodnie z § 25

Instrukcji

o zastosowaniu

art.

454-540 Ustawy Górniczej (Zb. Praw ces. ros. T. VII.,
wyd

1912) i art. 2 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczy

pospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 1928 r. (Dz. Ust. R. P.

na gruntach wai i rozparcelowanego majątku państwo

1928 r. Nr 17, poz. 139) Okręgowy Urząd Górniczy Czę

wego Zajączki, oraz wsi Drozdki, gm. Kuźniczka, pow.

stochowski niniejszym podaje do publicznej wiadomości,

częstochowskiego.

Odkrycie rudy żelaznej zostało doko

że podejmują się starania przez inż. górn. Antoniego

nane dnia 5 października 1918 r. przez b. W arszawskie

Dąbkowicza, działającego w imieniu i na rzecz Skarbu

Akcyjne to w arzystw o Przem ysłowe na gruncie Kacpra

Państwa,

Mońki w e wsi Zajączki II, gm. Kaźniczka, pow. często

b, władz okupacyjnych na zasadzie Uchwały Sejmowej

chowskiego i było stwierdzone protokularnie dnia 15 marca

z dnia 15 lipca 1920 r. (Dz. Ust. R. P. 1920 r. Nr 70,

1921 roku. W yjednywana przestrzeń nadania górniczego

poz. 465), o uzyskanie nadań górniczych dla w ydoby

„Bielsko" gia n iczy :

wania rudy żelaznej pod następującemi nazw am i:

na północy

z nadaniami „W ejhe

rowo" i „M ysłowice", na wschodzie — z gruntami wsi

1)

do

którego

przeszły

uprawnienia

górnicze

„Warmja" o przestrzeni 1.138.020 m2, położo

i rozparcelowanego majątku państwowego Zajączki, na

nej na gruntach lasu państwowego nadleśnictwa Zakrzow,

południu — z gruntami wsi Zajączki II i wsi Drozdki,

wsi W alenczów i majątku Posadówka, gm. Opatów, pow.

na zachodzie — z nadaniem „Mysłowice* i gruntami wsi

częstochowskiego. Odkrycie rudy żelażnej zostało doko

Zajączki,

nane dnia 1 maja 1918 r. przez b. Warrszawskie Akcyjne

5) „Mysłowice* o przestrzeni 1,137.295 m2, poło

Towarzystwo Przemysłowe na gruncie lasu państwowego

żonej na gruntach włościan wsi Zajączki II, gm. Kuźniczka,

Zakrzów, gm. Opatów, pow. częstochow skiego

i było

pow. częstochow skiego. Odkrycie rudy żelaznej dokonane

stwierdzone protokularnie przez b. okupacyjne

władze

zostało dnia 25 września 1918 r. przez b. Warszawskie

górnicze dnia 20 lipca 1918 r. W yjednywana przestrzeń

Towarzystwo Akc, Przem ysłowe na gruncie Jakóba Mońki

nadania

we wsi Zajączki II, gm Kuźniczka, pow. częstochowskiego

z gruntami wsi W alenczów, na wschodzie — z nadaniem

górniczego

„Warmja"

graniczy:

na

północy

i było stwierdzone protokularnie dnia 15 marca 1921 r.

„Karol*, na południu — z nadaniami „Borneo* i „Siedmio

W yjednywana przestrzeń nadania górniczego „Mysłowice*

gród* i na zachodzie — z gruntami majątku Posadówka.

graniczy: na północy z nadaniem „Zajączki I“, na wscho
dzie — z nadaniami „W ejherowo" i „Bielsko", na po

2)

„Siedmiogród* o przestrzeni 1.138.000 m2, po

łożonej na gruntach wsi Zakrzów i W alenczów, lasów

420
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Nr 31.

państwowych i lasów majątku Posadówka, gm. Opatów,

w biurze swojem , mieszcząccm się w Częstochowie, przy

pow. częstochow skiego. Odkrycie rudy żelaznej dokonane

ul. Panny Marji Nr 67, będzie rozpatrywał wszelkie uwagi

zostało

i protesty, jakie będą złożone na wskazany termin.

dnia

11 lipca

1918 r.

przez

b. W arszawskie

Akcyjne T-wo Przem ysłowe na gruncie Józefa Uzny we

Życzący sobie mogą do dnia 10 sierpnia 1929 r.

wsi Zakrzów, gm. Opatów, pow. częstochowskiego i było

rozpatrzyć plany i rejestry pomiarowe wym ienionych na

stwierdzone protokularnie dnia 20 lipca

dań górniczych w kancelarji Okręgowego Urzędu Górni

1918 r.

W y

jednywana przestrzeń nadania górniczego „Siedmiogród*

czego w Częstochowie.
za Naczelnika

graniczy: na północy z nadaniem „Warinja* i nadaniem
„Kłobuck 2 ’', na

Okręgowego Urzędu Górniczego w Częstochowie

wschodzie — z gruntami miasta Kło

L. Sawicki.

buck, lasu państwowego i wsi Zakrzów, na południu —
z nadaniem „Kłobuck 1“ i na zachodzie — z nadaniem
„Borneo*.
3)

D Z I A Ł N I E U R Z Ę D O W Y .•

„Gruzja* o przestrzoni 1.137 893 m2, położonej

na gruntach wsi Zwierzyniec, Opatów i majątku państwo’
wego Opatów, gm. Opatów, pow. częstochow skiego. Od
krycie rudy żelaznej dokonane zostało dnia 29 czerwca
1918 r.

przez

b. W arszawskie

Akcyjne

Towarzystwo

Przem ysłowe na gruncie majątku państwowego Opatów,

S T A T U T

KOmUNALNEJ k a s y o s z c z ę d n o ś c i
POWIATU OPOCZYŃSKIEGO.
I.

gm. Opatów, pow. częstochow skiego i było stwierdzone
protokularnie przez b. okupacyjne władze górnicze dnia
19 lipca 1918 r.

ORGANIZACJA KASY.

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

W yjednywana przestrzeń nadania górniczego „Gruzja*
§ 1.

graniczy: na północy z nadaniami „Leszno* i „Liflandja*,
na wschodzie — z gruntami wsi i majątku państwowego
Opatów, na zachodzie — z gruntami

wsi Zwierzyniec,

na południu — z gruntami wsi Zwierzyniec i Złochowice.
4)

„Tczew* o przestrzeni 1.032.554 m2, położonej

na gruntach

wsi Pacanów i Caganka, gm, Panki, pow.

częstochow skiego. Odkrycie rudy żelaznej dokonane zo
stało dnia 8 czerwca 1918 r. przez Częstochowskie T-wo
Górniczo-Przemysłowe na gruncie Franciszka Szyszko we
wsi Pacanów, gm. Panki, pow. częstochowskiego i było
stwierdzone

protokularnie

przez

b. okupacyjne

górnicze dnia 9 września 1918 r.

Komunalna Kasa Oszczędności powiatu opoczyńskiego
w Opocznie zorganizowana jest pod powyższą nazwą z sie
dzibą w Opocznie przez

Komunalny powiatu

opoczyńskiego.
Nazwa powyższa stanowi równocześnie firmę Kasy,
a wymieniony

Związek

jest

związkiem

poręczającym

tej Kasy.
Terytorjalny zakres działania Kasy powyższej stanowi
obszar powiatu opoczyńskiego.
§ 2.

władze

W yjednywana prze

strzeń nadania górniczego „Tczew* gran iczy: na północy

Związek

Komunalna Kasa
skiego

Oszczędności

posiada odrębną osobowość

powiatu

opoczyń

prawną i w grani

z nadaniem „Inowrocław*, na wschodzie — z nadaniem

cach statutu niniejszego korzysta z uprawnień, przyzna

„Persja*, na południu

nych Komunalnym Kasom Oszczędności rozporządzeniem

-

z nadaniem

„Cyganka* i na

zachodzie — z nadaniami „Ruinunja* i „Grudziądz*.
5)

„Zamłynie* o przestrzeni 1.135.248 m2, położo

nej na gruntach wsi Truskolasy, Brzezinki i Zamłynie,
gm. Panki, pow. częstochowskiego. Odkrycie rudy żelaznej
zostało

dokonane dnia 6 maja

1918 r. przez b. War

szaw skie A kcyjne T-wo Przem ysłowe na gruncie An
drzeja Kubata we wsi Truskolasy, gm. Panki, pow. czę
stochow skiego i było stwierdzone protokularnie dnia 17-go
lipca 1918 r.

W yjednywana

przestrzeń nadania górni

czego „Zamłynie* graniczy: na północy — z nadaniami
„W ładysław*

i „Kawki*, na wschodzie — z nadaniem

„Olga II P ,“ i „Beskidy*, na południu — z gruntami

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 Nadzorczej.
§ 3.
Zadaniem Komunalnej Kasy Oszczędności powiatu
opoczyńskiego jest ułatwić gromadzenie oszczędności i ich
oprocentowanie, oraz uprzystępniać ludności tani kredyt.
§ 4.

wsi Zamłynie, na zachodzie — z gruntami wsi Kawki.

Związek Komunalny powiatu opoczyńskiego, jako Zwią

Na skutek tego w dniu 10 sierpnia 1929 r. o godz.

zek poręczający Kasę, ponosi wobec osób trzecich odpo

10-ej

rano

Okręgowy

Urząd

Górniczy Częstochowski

wiedzialność za wszelkie zobowiązania Kasy.

Nr 31.
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Związek poręczający w płacił tejże Kasie na kapitał
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Przy wyborze głosuje się na każdego członka osobno.

zakładowy sumę 51.950 zł. (pięćdziesiąt jeden tysięcy dzie

Co roku początkowo przez losowanie, a następnie

więćset pięćdziesiąt złotych) tytułem bezzwrotnej dotacji.

w kolei starszeństwa wyboru ustępuje 1 członek. W miej

b. Skład, spoaób wybór*, i odwołania, tudzież
kompetencje organów Kasy i jej Komisji Rewizyjnej.

sce ustępującego powołany być ma nowy członek w spo
sób powyżej określony.
Ustępujący członek Zarządu Kasy może być ponownie
wybrany.

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

Przepis o ustąpieniu przez losowanie względnie w ko
lei starszeństwa nie stosuje się do Naczelnika Zarządu,
który pełni swe obowiązki przez całkowity okres 3 lat,

2) Zarząd Kasy, jako organ wykonawczy.

na jaki został wybrany.
Naczelnikiem względnie zastępcą Naczelnika Zarządu

§6.
Rada Kasy jest ciałem kolegjalnem, składającem się
z 11-u członków.
Czło.iKami Rady Kasy mogą być tylko osoby, posia
dające prawo wybieralności do Rad gmin wiejskich lub
miejskich na obszarze Państwa. Członków Rady Kasy wy
biera na lat 3 Sejmik Powiatowy, najmniej 7-u członków

może być wybrany płatny Kierownik lub Dyrektor Kasy.
§

8.

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

przyjął w y

bór Jo Zarządu Kasy, wybiera Sejmik Powiatowy inną od

musi być wybranych z grona Sejmiku Powiatowego, reszta

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

może pochodzić z poza tego grona.

a w miejsce członka Zarządu Kasy, który przyjął mandat

U w a g a : Pożądanem jest, aby przedstawiciele Rady
z poza Sejmiku reprezentowali

in teresy: rzemieślniese.

drobnego przemysłu, kupiectwa i spółdzielczości.

członka Rady Kasy,

wybiera Rada Kasy innego członka

do Zarządu.
Członkowie Rady i Zarządu Kasy nie mogą wcho

Co roku, początkowo przez losowanie, a następnie
w kolei starszeństwa wyboru ustępuje trzech członków,

dzić w stosunek osobistego dłużnika do Kasy bez specjal
nej uchwały Rady Kasy.

a w ich miejsce wybrani zostają nowi członkowie Rady
Kasy na normalny okres urzędowania, stale jednakże prze
strzeganą być musi zasada, by w składzie Rady każdocześnie istniało 7 członków z grona Sejmiku Powiatowego.
Z pośród swych członków, wybranych z grona Sej
miku Powiatowego wybiera Rada Kasy zwykłą większością
głosów przewodniczącego i jego zastępcę.
Przepis o ustąpieniu przez losowanie względnie w ko
lei starszeństwa nie stosuje się do Przewodniczącego Rady,
który pełni swe obowiązki przez całkowity okres 3 lat,
na jaki został wybrany.
Ustępujący członkowie Rady mogą być ponownie
wybrani.
Zmiana składu lub kadencji Sejmiku Powiatowego nie
wpływa

na okres urzędowania

Rady Kasy,

względnie

członków Rady Kasy.
Ustępujący człorkowie powinni pełnić swe obowiązki
aż do czasu ukonstytuowania się Rady w nowym składzie.
§ 7.

§ 9.

Rada Kasy wyraża wolę swoją w tormie uchwał.
Uchwałom Rady Kasy zastrzega się przedewszystkiem :
a) ustanawianie regulaminów czynności własnych, jej
komisji, oraz czynności Zaiządu Kasy i
b) nabywanie realności, celem lokaty funduszu emery
talnego pracowników Kasy, oraz nabywanie i budowę
realności dla własnego użytku z kapitału zasobow ego;
c) wybór i odwołanie Zarządu Kasy i Dyrektora;
d) zbywanie i obciążanie majątku Kasy, przyjmowanie
na jej rzecz darowizn i zapisów oraz obejmowanie
zarządów fundacji;
e) odstąpienie od sporów prawnych, tudzież

zatwier

dzanie ugód w tych sporach prawnych, ustanawia
nie zastępców prawnych Kasy;
f) postanawianie o wnioskach,
mają być

przedkładane

w sprawach Kasy,

jakie imieniem

Sejmikowi

Kasy

Powiatowemu

a w szczególności w sprawie

otwierania na terytorjum tegoż Związku oddziałów
i zbiornic, jak również organizowania zakładów za

Zarząd Kasy sta n o w i:
kolegjum złożone z 3-ch członków, powołanych przez
Radę Kasy zwykłą większością głosów ( § 1 2 statutu niniej

stawniczych (lombardów);
g) ustanawianie zasad co do

sposobu zawiadywania

szego) na okres 3 lat. nadto w skład Zarządu wchodzi

i użytkowania majątku Kasy oraz co do administra

z urzędu i Dyrektor Kasy.

cji wszelkich jej urządzeń, a w szczególności jej od

Przyczem Rada jednocześnie

decyduje, kto z wybranych do Zarządu ma być Naczelni

działów,

kiem Zarządu i jego zastępcą.

bardów) ;

zbiornic i zakładów zastawniczych (lom
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h) ustalanie preliminarzy Kasy, oraz przyzwalanie na

Nr 31

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

wydatki preliminarzem nieprzewidziane;
i) przyjmowanie do wiadomości sprawozdań Zarządu

uJ ustalanie projektów zmian statutowych;

Kasy, rocznych zamknięć rachunkowych, tudzież bi

w) określanie w granicach statutu niniejszego przypad

lansów Kasy oraz przedkładanie ich Związkowi po

ków i warunków, kiedy Zarząd Kasy upoważniony

ręczającemu (§ 29 statutu niniejszego) ;

jest wykonać za Radę Kasy prawo

j) postanowienia o użyciu funduszu zasobowego w gra
nicach ustawowych i stawianie wniosków o roz
dziale zysków, powstałych z obrotów Kasy ;
k) postanav'ianie w granicach ustalonych statutem ninieiszym o wnioskach Zarządu w sprawie zaciągania
pożyczek;
1) ustalanie na wniosek Zarządu dopuszczalnej najwyż
szej wysokości wkładów, tudzież terminów wypowia
dania tychże, oraz wysokości i początku obowiązy
wania każdoczesnej

stopy procentowej tak w sto

sunku do dłużników Kasy, jak i jej wierzycieli,
z prawem upoważnienia Zarządu do czynienia w po
szczególnych przypadkach odchvleń od ustalonych
w powyższym względzie zasad;
ł) ustanawianie regulaminów

wewnętrznych

oraz

in

strukcji dla Zarządu i pracowników Kasy, obowiązu
jących również klijentelę Kasy co do sposobu zała
twiania spraw;
m) udzielanie upoważnień do podpisywania firmy Kasy,

§

Posiedzenia

Rady

cnictw, upoważniających do zaciągania takich zobo

10 .

Kasy zwołuje

Przewodniczący,

a w razie przeszkody jego Zastępca w miarę potrzeby,
conajmniej jednak 4 razy na rok.
Rada Kasy musi być nadto zwołana na żądanie or
ganów Związku poręczającego, Władzy Nadzorczej,

Za

rządu Kasy lub też na pisemny wniosek conajmniej 3-ch
członków Rady z podaniem spraw, które mają być pomie
szczone na porządku dziennym.
Zwołanie Rady Kasy poza przypadkami nagłymi na
stąpić powinno conajmniej na 5 dni przed terminem po
siedzenia zapomocą pisemnego zaproszenia,

z podaniem

porządku obrad.
Zaproszenie pisemne doręczone być powinno za po
twierdzeniem odbioru
Przewodniczący Rady otwiera i zamyka posiedzenie
Rady, oraz kieruje jej obradami.
§

oraz dokumentów, mocą których Kasa zaciąga zobo
wiązania wobec osób trzecich, udzielanie pełnomo

stanowienia

w sprawach Kasy.

11.

Członkowie Rady Kasy obowiązani są uczęszczać
regularnie na posiedzenia Rady Kasy.

wiązań i do działania imieniem Kasy, jakoteż udzie

Członek, który bez usprawiedliwienia opuścił 3 ko

lania Kierownikom poszczególnych działów admini

lejne posiedzenia Rady Kasy, może być pozbawiony man

stracji

datu z mocy uchwały Sejmiku Powiatowego na wniosek

Kasy,

jej

oddziałów, zbiornic i zakładów

prawa do zastępowania Kasy nazewnątrz w ich za

Rady Kasy.

kresie działania, tudzież upoważnień do podpisywa

prawo odwołania.

nia w tym zakresie firmy, oraz wspomnianego ro
dzaju dokum entów;

Od tej uchwały nie służy zainteresowanemu

Poza przypadkami, przewidzianemi w
statutu niniejszego i w ustępie

powyższym

§ 8 ust. 2
członkowie

n) ustalanie rodzaju i ilości stanowisk służbowych w ad

Rady Kasy ulegają z samego prawa zawieszeniu w czyn

ministracji Kasy, oraz wysokości uposażeń, przywią

nościach, oraz tracą mandat w tych samych przypadkach

zanych do ustalonych stanowisk, mianowanie pła

i z temi samemi skutkami, co członkowie Sejmiku Po

tnych kierowników biur i dyrektorów K a sy ;

wiatowego.
Członkowie Rady Kasy sprawują swe czynności bez

o) ustanawianie wynagrodzenia stale w Kasie zatrudnio
nych członków Zarządu Kasy, oraz ewentualne przy-

płatnie.

zuawanie remuneracji dla członków Zarządu i pra
cowników Kasy za prace ponadobowiązkowe;

§

12 .

Rada Kasy zdolna jest do powzięcia uchwał, oraz

p) postanawianie przepisów służbowych [pragmatyki służ

do dokonywania wyborów, jeżeli na posiedzeniu obecnych

bowej) dla pracowników Kasy, oraz ustalanie statutu

jest conajmniej 6-u członków R a d y Kasy, łącznie z pi ze-

emerytalnego dla ty ch że;

wodniczącym zebrania.

r) postanawianie o przepisach dyscyplinarnych dla pra
cowników Kasy, określenie władz dyscyplinarnych,
tudzież wybór i określenie ich kompetencji;
s) wydawanie
rządu z

Wyjątek od powyższej zasady zachodzi w przypadku,
gdy idzie o powzięcie uchwał w sprawie;
a) zbycia nieruchomości lub zaciągnięcia pożyczki,

opinji i występowanie na wniosek Za

b) wniosków o otwarcie na terytorjum Związku porę

wszelkiemi wnioskami do Władz w spra

czającego oddziałów i zbiornic, jak również o orga

wach K asy;

nizowanie zakładów zastawniczych (lombardów),

Kielecki Dziennik W ojewódzid

Nr 3 i .

c) ustalanie rodzaju i ilości stanowisk służbowych w ad
ministracji Kasy, oraz wysokości uposażeń, przywią
zanych do odnośnych stanowisk,
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Na posiedzeniach tych Komisji przewodniczy prze
wodniczący Rady lub jego zastępca.
W przypadkach, gdy chodzi o sprawy osobiste tych

d) wyboru Zarządu i Komisji Kasy,

ostatnich, lub gdy wymienieni zrzekną się przewodnictwa.

e) mianowania kierowników biur i dyrektorów Kasy, oraz

Komisja wybiera przewodniczącego ze swego g/ona.

przyznawania remuneracji członkom Zarządu i pra

§ 16.

cownikom Kasy,
f) ustalanie regulaminów i preliminarzy Kasy,

Z każdego posiedzenia Rady Kasy spisuje się protokuł.

g) określanie przypadków i warunków, kiedy Zarząd

Do protokułu

wpisuje się nazwiska

obecnych na

Kasy upoważniony jest wykonać za Radę Kasy prawo

posiedzeniu: Przewodniczącego, piszącego protokuł, człon

stanowienia w sprawach Kasy,

ków Rady, członków Zarządu Kasy, pracowników Kasy,

h) uchwalanie projektów zmian statutowych.

W każdym z powyższych przypadków Rada Kasy
może powziąć uchwałę większością conajmniej 7 głosów
obecnych, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych conajmniej
9 (dziewięciu) członków Rady.

O ile na 2-ch kolejno

zwoływanych posiedzeniach nie stawi się wym agam ilość
członków Rady, Naczelnik Zarządu Ka»y powinien o tem
zawiadomić Sejmik Powiatowy, którego W ydział Powia
towy może spowodować zwołanie ponownego posiedzenia
z tym samym porządkiem obrad. Do ważności uchwał zwo
łanego w ten sposób posiedzenia wystarczy obecność w ię

porządek dzienny, zgłoszone wnioski i powzięte uchwały
w dosłownem brzmienia z podaniem liczby głosów ,,za“
i ,,przeciw", oraz liczby wstrzymujących się od głosowa
nia, a przy wyborach liczbę głosów, oddanych na posaczególnych kandydatów, wreszcie

nazwiska członków Rady,

którzy nie usprawiedliwili swego nieprzybycia na posiedzenie.
Protokuł,

który sporządza się w toku posiedzenia,

powinien być najpóźniej na następnem posiedzeniu Radzie
Kasy odczytany i przyjęty, oraz podpisany przez przewo
dniczącego, przez piszącego protokuł oraz przez jednego
członka Rady.
§ 17.

cej niż połowy statutowej liczby członków Rady.

Do zakresu działania Zarządu Kasy należy przedewszystkiem :

§ 13.
Uchwały Rady Kasy zapadają większością głosów
członków, biorących udział w głosowaniu.
W razie równości głosów decyduje głos przewodniczą
cego, w razie równości głosów przy wyborach, rozstrzyga
los, wyciągnięty przez przewodniczącego.
Głosowanie jest jawne.

Na żądanie 2/3 członków

obecnych na posiedzeniu musi być zarządzone głosowanie
imienne. Przy wyborach, oraz sprawach personalnych gło
sowanie jest tajne,

a) decydotranie o przyjmowaniu wkładów na specjal
nych warunkach i ustalanie warunków z wkładcami,
bj zarządzanie majątkiem i sprawami Kasy według za
sad statutu niniejszego i przepisów ustanowionych
przez Radę Kasy,
c) kierownictwo adm.nistracją Kasy, oraz nadzór nad
administracją jej osobnych urządzeń, a w szczegól
ności jej oddziałów, zbiornic i zakładów zastawni
czych (lombardów),
d) sporządzanie preliminarza przychodów i rozchodów

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

Kasy, przedstawianie Radzie Kasy rocznych zam
knięć rachunkowych, bilansów i sprawozdań Kasy,
e) postanawianie o nabyciu na licytacji nieruchomości
obciążonych pożyczką Kasy, o ile najwyższa zaofiaro

deżeli Rada Kasy z powyższego powodu stanie się

wana suma nie pokryje całkowicie wierzytelności Kasy,

niezdolna do powzięcia uchwał, natenczas uchwałę Rady

f) nadzór zwierzchni nad pracownikami Kasy, oraz nad

Kasy zastąpi uchwała Wydziału Powiatowego.
Członkowie Zarządu Kasy obowiązani są uczestniczyć

prowadzeniem rachunkowości Kasy,
g) staranie się o należyte użycie wkładów i odpowie

w posiedzeniach Rady Kasy. Na posiedzeniach tych służy

dnie ich ulokowanie, jakoteż o należyty obrót pie

im głos doradczy poza koleją mówców

niędzy

i

prowadzenie

wszystkich

operacyj

Kasy

Pracownicy Kasv mogą być powoływani na posie

z zachowaniem statutu i przepisów obowiązujących,

dzenia Rady Kasy, celem udzielenia potrzebnych wyjaśnień,

h) mianowanie pracowników Kasy na ustalone przez Radę

względnie referowania spraw.

Kasy stanowiska służbowe w tych przypadkach, w któ
rych to mianowanie me jest zastrzeżone Radzie, jakoteż

§ 15.
Rada Kasy może do poszczególnych spraw wybrać
ze swego grona, lub osób z poza Rady — komisje.

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

wewnętrznym

porządkiem

(regulaminem)

czynności Kasy,

Nr 31.

jednak zawsze nadto podpis Naczelnika Zarządu lub przy
najmniej jednego członka Zarządu.

j) wyznaczanie dni i godzin przyjmowania klijentów,

Kierownictwo technicznych czynności Kasy sprawuje

oraz urzędowania dla Zarządu, pracowników i Kasy,

pod nadzorem Rady Kasy i pod bezpośrednim zwierzchnic

k) przygotowywanie wniosków na posie Jzenia Rady Kasy
i wykonanie jej uchwał,
1)

załatwianie

wszelkich

twem Naczelnika Zarządu Kasy odpowiedzialny pracownik
Kasy z tytułem Dyrektora Kasy.

innych

czynności

Statutem

Radzie Kasy lub innym jej organom wyraźnie nie

Jest on równocześnie bezpośrednim przełożonym służ
bowym pracowników Kasy powierzonego mu działu.

zastrzeżonych,
§ 20 .

§ 18.

Pracownicy Kasy nie mogą być członkami Rady Kasy,

Naczelnik i członkowie Zarządu Kasy obowiązani są
dochować tajemnicy co do prowadzenia interesów, stosun
ków kredytowych i sposobu wytwórczości zawodowej kli
jentów Kasy.
Do członków Zarządu, sposobu obradowania, stano
wienia uchwał i odbywania posiedzeń mają odpowieonie
zastosowanie odnośne przepisy §§ 10— 16 statutu niniejszego.
Powołanie na stanowisko Naczelnika, członków Za
rządu i Dyrektora wymaga zatwierdzenia ze strony W y

ani Komisji Rewizyjnej Kasy.

mogą oni

wchodzić

w stosunek osobistego dłużnika do Kasy aniteż poręczycieli.
Przepis ustępu pierwszego art. 18 statutu niniej
szego ma również do pracowników Kasy odpowiednie za
stosowani*.
Prawa i obowiązki pracowników Kasy określają prze
pisy służbowe i uposażeniowe, wydane przez Radę Kasy
(§ 9 punkt p. statutu).

działu Powiatowego.

§

§ 19.

Nie

21.

Sejmik Powiatowy -sprawuje kontrolę nad Kasą za

Kierownictwo bieżących czynności Kasy sprawuje

pośrednictwem Komisji Rewizyjnej.

Naczelnik Zarządu Kasy, względnie jego zastępca. Jest on

Komisja Rewizyjna jest organem kolegjalnym i składa

równocześnie naczelnym zv ierzchnikiem służbowym w szy

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

stkich pracowników Kasy.

Powiatowy.

Naczelnikowi Zarządu Kasy służy do dni 3-ch prawo
sprzeciwu co do uchwał Rady i prawó wstrzymania w y
konania zarządzeń Zarządu, o ile uchwały Rady lub za
rządzenia Zarządu mogą przyczynić straty Kasie, z obo
wiązkiem niezwłocznego zwrócenia się w tych sprawach
0 decyzję do Wydziału Powiatowego.
Naczelnik Zarządu zastępuje Kasę nazewnątrz wobec
niu korespondencję i podpisuje za nią pisma, dokumenty
Podpisywanie korespondencji bieżącej Na

czelnik może też poruczyć Dyrektorowi Kasy.
Fiiiiia Kasy oraz

nie mogą

wchodzić

Kasy; natomiast mogą być do tej Komisji powoływane nie
wchodzące w skład organów lub personelu pracowników
Kasy osoby z pośród lub z poza grona Sejmiku

Pow ia

towego, zwłaszcza rzeczoznawcy, a to bądź z głosem sta

urzędów publicznych i osób trzecich, prowadzi w jei imie
1 ogłoszenia.

W skład Komisji Rewizyjnej

członkowie Rady, ani Zarządu Kasy, ani też pracownicy

dokumenty, mocą których

Kasa

zaciąga zobowiązania wobec osób trzecich, jak niemniej
pełnomocnictwa, upoważniające do zaciągania takich zobo
wiązań i do działania imieniem Kasy, muszą być oprócz tego
podpisane przez jednego upoważnionego do tego przez Radę

nowczym, jako jej członkowie, bądź z głosem doradczym,
jako jej asesorzy.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać
w stosunku osobistego dłużnika do Kasy bez
uchwały Wydziału Powiatowego.
Przepisy ustępu 3 § 11-go statutu niniejszego odpo
wiednio obowiązują również członków Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają człon
kowie tej Komisji z pośród swego grona.
Uchwały Komisji Rewizyjnej

członka Zarządu Kasy i opatrzone pieczęcią Kasy.

specjalnej

zapadają większością

Kasy

głosów pełnej liczby jej członków. Do ważności zaś uchwał

może aż do odwołania kierownikom poszczególnych dzia

niezbędną jest obecność wszystkich członków Kumisji Re

łów administracji Kasy, jej oddziałów, zbiornic i zakładów

wizyjnej. Uchwały te powinny być protokułowane. Proto-

udzielić prawa do zastępowania Kasy nazewnątrz w ich

kuł podpisuje przewodniczący i wszyscy członkowie Ko

zakresie działania. Prawem tem można również objąć upo

misji Rewizyjnej.

Na zasadzie

uchwały

Rady Kasy

Zarząd

ważnienie do podpisywania w tym zakresie firmy Kasy
oraz

dokumentów,

z

których

ma powstać

obowiązek

prawny Kasy. W tym ost“tnim przypadku koniecznym jest

Pozatem do członków Komisji Rewizyjnej, do obrad
i posiedzeń tej Komisji mają odpowiednie zastosowanie
przepisy §§ 10, 11, 14 us*. 1, 2 i 4 § 16 statutu niniejszego*

Nr 31.
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najmniej 10% sumy wkładów oszczędnościowych.

§ 22.

W tej

Obowiązkiem Komisji Rewizyj'nej jest zbadanie ro

wysokości powinien fundusz ten być nadal utrzymywany.

cznego sprawozdania z działalności Kasy i zamknięcia ra

Gdy fundusz zasobowy wynosić będzie więcej niż

chunków Kasy, złożonego Związkowi poręczającemu przez

5 % wkładów oszczędnościowych, to połowa zysków Kasy

Radę Kasy, a nadto sprawdzanie stanu Kasy przynajmniej

może być użyta na cele użyteczności publicznej.

Jeżeli

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

raz na kwartał.
określa osobny

w całości użyte na cele użyteczności publicznej, przyczem

porządek (regulamin) czynności, uchwalony przez Sejmik

nie bierze się w rachubę dotacji Związku Komunalnego.

Tok i sposób dokonywania rewizyj

Dla określenia wysokości funduszu zasobowego mia

Powiatowy.
Komisja Rewizyjna uprawniona jest też przeprowa
dzać niespodziewane

rewizje Kasy,

oraz wszelkich

jej

rodajną jest w obu powyższych przypadkach suma wkła
dów

oszczędnościowych z tego

roku obrachunkowego,

urządzeń, a w szczególności jej oddziałów, zbiornic i za

w którym ta suma była najwyższa, licząc od dnia za

kładów zastawniczych (lombardów),

twierdzenia statutu niniejszego

W celu wykonania powyższych czynności wolno Ko
misji Rewizyjnej żądać od Rady i Zarządu Kasy, jej od
działów,

zbiornic i zakładów zastawniczych (lombardów)

wszelkich potrzebnych wyjaśnień, aktów, ksiąg kasowych,

Na podstawie uchwały Rady Kasy i za pozwoleniem
Władzy

Nadzorczej,

może

Kasa nabywać

i

budować

z funduszu zasobowego realności dla własnego
Pozatem

użytku.

fundusz zasobowy lokowanym może być tylko

zapisów i dowodów, oraz zwiedzać i badać wszelkie urzą

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

dzenia Kasy.

statutu niniejszego,

Ze swych czynności składa Komisja Rewizyjna spra

przyczem o wyborze tych sposobów

lokaty decyduje Rada Kasy.

wozdanie Sejmikowi Powiatowemu, przesyłając jednocześ
nie odpisy organowi wykonawczemu tegoż Związku przy
dołączeniu odpisów dla Rady i Zarządu Kasy.

§' 26.
Dla zabezpieczenia funduszu zasobowego powinna
Kasa posiadać względnie utworzyć nadto osobny fundusz
wyrównawczy na pokrycie ewentualnych strat kursowych,

§ 23.

wynikłych
Ogłoszenia Kasy wywieszane będą na widok pu
bliczny w lokalu

urzędowym Kasy,

oraz jej oddziałów,

zbiornic i zakładów zastawniczych (lombardów), jako też
w lokalu urzędowym jej Związku poręczającego, oraz sto
sownie do uznania Zarządu Kasy w lokalach Urzędów gmin
nych i Magistratach miast powiatu opoczyńskiego.

obliczenia kursu walorów, znajdujących się

jako część stanu czynnego w funduszach Kasy.
Fundusz wyrównawczy tworzy się wyłącznie z w y
kazanych księgami różnic zwyżek kursowych.

Przy obli

czaniu w myśl poprzedniego paragrafu procentowej wyso
kości funduszu zasobowego w stosunuu do sumy wkładek
oszczędności fundusz ten nie może być policzany.

II. MAJĄTEK I FUNDUSZE KASY.

§ 27.
Na zabezpieczenie poszczególnych

§ 24.
M ajątek Kasy stanowi majątek osobny, oddzielony
prawnie od majątku Związku poręczającego i osobno ad

swych operacji,

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

ministrowany. — Majątkiem tym odpowiada Kasa za zo

a) wyrównawczy,

bowiązania, jakie jako osoba prawna zaciągnęła względem

b) inwestycyjny,

wkładców i innych wierzycieli.

c) inne ustanowione przez Radę Kasy.

Fundusze należące do majątku Kasy lub jej powie

Fundusze powyższe mogą być tworzone dopiero po

rzone, nie mogą być łączone z funduszami Związku porę

zadośćuczynieniu obowiązkom w przedmiocie funduszu za

czającego i powinny być odrębnie administrowane.

sobowego (§ 25 statutu niniejszego).
Przepis o lokacie funduszu

§ 25.
Kasa jest obowiązana posiadać

zasobowego ma odpo

wiednie zastosowanie także i do powyższych funduszów.
względnie

zebrać
§ 28.

fundusz zasobowy, przeznaczony przedewszystkiem na po
krycie ewentualnych strat Kasy.
Fundusz zasobowy tworzy się z corocznych zysków
K asy; mogą też być przeznaczone na fundusz zasobowy

Rokiem obrachunkowym Kasy jest rok kalendarzowy.
Rachunkowość swoją prowadzi Kasa według systemu
księgowości podwójnej.

bezzwrotne dotacje Związku poręczającego, zapisy i t. p.

Rachunkowość kapitału zakładowego, funduszu zaso

Fundusz zasobowy gromadzić należy do czasu, póki

bowego, funduszu wyrównawczego i innych prowadzoną

wraz z narosłemi procentami nie osiągnie wysokości co

ma być oddzielnie.
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Sposób wykony wania

bieżącego nadzoru organów

Kasy nad czynnościami i rachunkowością Kasy określa po
rządek (regulamin) czynności, uchwalony przez Radę Kasy.
§ 29.
Najpóźniej w ciągu 2-ch miesięcy po upływie roku
obrachunkowego, Zarząd Kasy powinien złożyć Radzie Kasy
sprawozdanie z działalności Kasy za bezpośrednio ubiegły
rok obrachunkowy wraz z bilansem majątku Kasy i fun
duszów jej powierzonych

oraz

zamknięcie

rachunkowe

wszelkich przychodów i rozchodów Kasy.
rachunków należy po przyjęciu ich przez Radę Kasy prze
słać najpóźniej do 3-ch miesięcy, licząc od dnia skończe
nia się roku obrachunkowego, W ydziałowi Powiatowemu,
celem powzięcia co do nich uchwały przez organ stanonowiący tegoż związku.
W bilansie i zamknięciu rachunkowem walory, ma
jące obieg na giełdzie, powinny figurować podług kursu
ostatniego dnia roku obrachunkowego, a te walory, które
nie mają takiego obiegu, podług kursu walorów podobnych
lub podług ich wartości rynkowej.

Inne objekfy należy
kosztów

na

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

Operacje

bierne.

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

Sprawozdanie to wraz z bilansem oraz zamknięcie

wykazywać w wartości nieprzekraczającej

A.

zysków, oraz zamknięcie

rachunkowe

powinny być przedkładane corocznie Władzy Nadzorczej
w ciągu jednego miesiąca po uznaniu ich przez Sejmik
Powiatowy, oraz podane do wiadomości publicznej w spo
sób przepisany dla ogłoszeń Kasy (§ 23 statutu niniejszego).

Kasa nie jest obowiązana przyjmować na książeczki
oszczędnościowe wkładów poniżej kwoty 1 złoty.
Dopuszczalną najwyższą kwotę wkładu na książeczkę
oszczędnościową ustala Rada Kasy (§ 9 ust. 2 p, 1 sta
tutu niniejszego).
Kasa nie jest obowiązana przyjmować wkładek
oszczędnościowych w następujących przypadkach .
a) gdy wkładka nie dosięga dopuszczalnej statutem naj
niższe) kwoty wkładki, lub sama względnie łącznie z poprzedniemi przekracza ustanowioną tym statutem najwyższą
kwotę w kładów ;
b) gdy chodzi o wystawienie książeczki oszczędno
ściowe) na obcą walutę ;
c) gdy zgłaszane przez wkładcę warunki Kasa uzna
za niedogodne dla siebie;
d) gdy niema widoków na odpowiednie ulokowanie
funduszu w kładow ego;
e) gdy wkładca już raz dopuścił się nadużycia zau
fania Kasy;
f) gdy Kasa stoi przed likwidacją.
§ 34,

§ 30.
Kasa obowiązana jest przechowywać księgi wkładek
oszczędnościowych przez cały czas swego istnienia, inne
księgi przez lat 10; natomiast może ona niszczyć spłacone
książeczki oszczędnościowe i inne zapiski z 5-ciu lat wstecz.
Okresy powyższe liczą się od daty odnośnych kwi
tów, zapisów względnie roku zamknięcia rachunków i ksiąg
oraz od daty ostatniego wpisu, uskutecznionego na książeczce.
III.

OPERACJE KASY.
§ 31.

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

ani

też

Związku poręczającego.

żadnych tranzakcyj

ze

strony

Kasa uprawniona jest wypuszczać znaczki oszczędno
ściowe w cenie niższej od oznaczonej powyżej najniższej
kwoty wkładów oraz przyjmować te znaczki, jeżeli razem
złączone dają kwotę przewidzianego powyżej wkładu naj
niższego. Może również Kasa rozdzielać skarbonki oszczędno
ściowe i złożone w nich kwoty przyjmować na warunkach
wyżej wymienionych jako wkłady na książeczki oszczęd
nościowe.
Jeżeli wkład, złożony na poszczególną książeczkę,
osiągnie ustaloną przez Radę Kasy kwotę najwyższą, na
tenczas nie może on być zwiększony przez nowe wpłaty,
lecz tylko przez kapitalizowanie się procentów.
§ 35.
Wkładki oszczędnościowe księguje Kasa na tego, na
kogo książeczka oszczędnościowa jest wystawiona.
Na pierwszej stronie książeczki zaznacza się numer
otworzonego w kasie rachunku, datę .wystawienia ksią
żeczki i zapis o ewentualnych zastrzeżeniach, a jeżeli ksią
żeczka wystawiona jest na imiennie oznaczoną osobę,
także nazwisko i imię tej osoby
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Z każdą książeczką oprawiony jest wyciąg statutu
niniejszego, dotyczący wkładów oszczędnościowych.
Książeczkę oszczędnościową wystawia Kasa w sposób
przepisany dla dokumentów, z których powstaje zobowią
zanie Kasy (§ 19 ust. 3 statutu niniejszego).
W braku odmiennego zastrzeżenia każda suma, wpła
cona na książeczkę, jest w stosunku do Kasy wierzytel
nością tego, na kogo książeczka jest wystawiona.
Każdy wpis lub zastrzeżenie w książeczce oszczęd
nościowej stwierdzony powinien być poza podpisem skarbnika
także przez podpis Dyrektora Kasy.
Zapisków lub zastrzeżeń osob prywatnych w ksią
żeczkach Kasa nie jest obowiązana uwzględniać, choćby
nawet pochodziły od wkładcy lub osoby, upiawnionej do
podejmowania wypłat.
Omyłki skreśla się z pisemnem potwierdzeniem na
książeczce skreślenia w sposób dla wpisów obowiązujący.
§ 36.

Kasa upoważniona jest do potrącania z wkładu po
niesionych przez siebie kosztów pocztowych.
Przy wypłacaniu całego kapitału wraz z procentami
Kasa książeczkę oszczędnościową zatrzymuje i kasuje.
§ 38.
Jeżeli wypłatę wierzytelności, wyniKającej z ksią
żeczki oszczędnościowej, uzależniono od pewnych określo
nych warunków, to Kasa musi o tem zapisać do ksią
żeczki oszczędniościowej odpowiednie zastrzeżenie. W y
płaty wierzytelności z.takich książeczek można uskuteczniać
tylko ściśle według osnowy zastrzeżenia.
Łączenie kilku warunków równocześnie jest dopuszczalnem, o ile warunki te wzajemnie się nie wyłączają i nie
są sprzeczne ze sobą, a określone są w sposób, wyklu
czający wątpliwość co do sposobu ich dopełnienia. Za
strzeżenia nie mogą się sprzeciwiać przepisom obowiązu
jących ustaw.
Zastrzeżone warunki mogą wychodzić zarówno od
Kasy, jak i od wkładcy, i na warunki te musi się zgodzić
zarówno K<>sa jak i wkładca.

Do umownego przeniesienia wierzytelności, wynika
jących z książeczki oszczędnościowej — nawet na imiennie
oznaczoną osobę wystawionej, — wystarcza wręczenie tej
Wypłata wkładów z książeczek, uwarunkowanych
książeczki nabywcy wierzytelności i całkowita lub czę zastrzeżeniami dokonywaną być może tylko zgodnie z osnową
ściowa wypłata wierzytelności może nastąpić za przedsta zastrzeżeń. Zastrzeżenie można zmienić lub wycofać. Za
wieniem książeczki, przyczem Kasa nie ma obowiązku ba pisy o zastrzeżeniach, ich zmianie lub cofnięciu, należy
dać legalności posiadania książeczki, przedstawionej do uwidaczniać nietylko w samej książeczce, lecz także
wypłaty, o ile wypłaty nie uzależniono od pewnych określo w odnośnej księdze wkładów, pełną zaś osnowę zastrze
nych w tym względzie warunków lub o ile utrata książeczki ; żenia należy wpisać do specjalnej księgi zastrzeżeń, prze
nie została przedtem zgłoszona w Kasie.
chowywanej pod zamkn.ęciem.
O ile chodzi o książeczki, wystawione na imiennie
oznaczoną osobę bez zastrzeżeń co do osób uprawnionych
§ 39.
do podnoszenia wkładów, uważa się każdego przedstawia
Jeżeli między niniejszą Kasą, a innemi komunalnemi
jącego książeczkę do wypłaty za prawnego pełnomocnika
kasami oszczędności i gminnemi kasami pożyczkowotej osoby, na którą książeczka jest wystawiona.
oszczędnościowemi dojdzie do skutku porozumienie co do
wzajemnego przyjmowania wkładów i dokonywania w y
§ 37.
płat na wys-tawiońe przez siebie książeczki oszczędnościowe,
Wpłaty mogą być uskuteczniane również bez przed natenczas dojście do skutku takiego porozumienia obowią
kładania książeczki oszczędnościowej, a mianowicie drogą
zany jest Zarząd Kasy podać do publicznej wiadomości
przekazów pocztowych, listów pieniężnych, czeków i t. p.
w sposób, przewidziany dla ogłoszeń Kasy ( § 2 3 statutu
Wpisania do książeczki oszczędnościowej uskutecznionych
niniejszego).
w powyższy sposob wpłat dokonywa Kasa przy najbliższem
8 40.
przedstawieniu jej książeczki oszczędnościowej.
Ustalony przez Radę Kasy procent od wkładów,
Całkowita lub częściowa wypłata przez Kasę wie
o
ile
wkładca nie zażąda wypłaty odsetek, dolicza się do
rzytelności, wynikającej z książeczki oszczędnościowej,
tychże wkładów, o ile zaś tej w /p łaty zażąda, wypłaca
może nastąpić w drodze pocztowej na koszt i ryzyko
się
co pół roku według połowy ustalonej stopy z upły
wkładcy tylko za poprzedniem nadesłaniem Kasie ksią
wem
półrocza.
żeczki, podaniem sposobu przekazania wypłaty oraz adresu
Miesiąc obrachunkowy dla procentów liczy się dni
wkładcy względnie osoby, na ręce której wypłata ma na
30. Procenty obliczane są od pełnych złotych.
stąpić i za wyraźnem wskazaniem, w jaki sposób i do
czyich rąk książeczka ma być zwrócona, lub też czy ma
zostać zatrzymana do rozporządzenia wkładcy. Wypłata
może być dokonana w powyższy sposób na polecenie
wkładcy do rąk osoby trzeciej tylko wtedy, jeżeli odpow.ednio do polecenia wypłaty się wylegitymuje i jeżeli osnowa
zastrzeżeń w księdze zastrzeżeń (§ 38 statutu niniejszego)
co do odnośnego wkładu wypłacie takiej się nie sprzeciwia.

Bieg procentów rozpoczyna się od ania pierwszego
następującego po dniu wpłaty i liczy się do dnia ostat
niego poprzedzającego dzień wypłaty.
Oprocentowanie książeczek może być różne w za
leżności od terminu wypowiedzenia wkładu lub też od
zgłoszonych zastrzeżeń, albo innego uwarunkowania wy
płaty wkładu.
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Kasa zastrzega sobie możność w /różnienia, w drodze
premji lub rozlosowywania nagród, pewnych kategoryj ksią
żeczek, które Rada Kasy uzna za zasługujące na takie
wyróżnienie.
Wysokość i początek obowiązywania ustalonej stopy
procentowej od wkładów, jakoteż warunki ewentualnych
premij i rozlosowywania nagród Kasa podaje do publicznej
wiadomości w sposcb przewidziany dla ogłoszeń Kasy
( § 2 3 statutu niniejszego).
§ 41.
Całkowita lub częściowa wypłata przez Kasę w ie
rzytelności, wynikającej z książeczki oszczędnościowej może
nastąpić — nawet w przypadkach egzekucji — tylko za jej
przedstawieniem.
Wstrzymanie wypłaty wkładów z książeczki oszczędnościowej nastąpić może w przypadkach i w sposób prze
widziany w przepisach o umorzeniu tytułów na okaziciela,
obowiązujących w siedzibie Kasy.
§ 42.
W myśl art. 20 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 13 kwietnia 1927 r. o komunal
nych kasach oszczędności (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 339)
wkłady na książeczki oszczędnościowe Kasy, rządzącej się
statutem niniejszym, posiadają charakter funduszów, ulo
kowanych z bezpieczeństwem prawnem (pupilarnem).
Książeczki oszczędnościowe tej Kasy w myśl art. 20
ust. 2 powyższego rozporządzenia będą przyjmowane przez
państwowe względnie komunalne władze, urzędy i zakłady
jako wadja przy wszelkich przetargach, jako kaucje akcy
zowe i celne, jako kaucje przy zawierąniu umów oraz
jako zabezpieczenia pieniężne z innych tytułów wymagane.
Jako wadja i kaucje, składane władzom państwo
wym, względnie komunalnym urzędom i zakładom, nie
mogą być przy uiowane książeczki oszczędnościowe opa
trzone zastrzeżeniami,

cie książeczki, a przed uznaniem jej za nieważną, nastąpić
może na odpowiedzialność Kasy tylko do rąk tej osoby,
która jest uprawniona do rozporządzania wkładem.
Duplikat wystawia się na saldo książeczki pierwotnej.
§ 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
płatne za określonym z góry terminem wypowiedzenia,
nie może w stosunku do części wkładu, dotkniętej powyższemi zastrzeżeniami rozpocząć się przed przywróceniem
prawa do rozporządzania wkładek, 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 uzyskan:em
własnowolności przez wspomnianą osobę.
Lista wierzytelności, ulegających przedawnieniu, po
daną będzie na sześć miesięcy przed upływem okresu
przedawnienia do wiadomości publicznej w sposób prze
widziany dla ogłoszeń Kasy (§ 23 statutu niniejszego).
W ciągu powyższego okresu osoby, uprawnione do rozpo
rządzania odnośnemi wierzytelnościami, mogą żądać w y
płaty tych wierzytelności względnie prosić o ich dalsze
utrzymanie na rachunku Kasy.
Przedawnione wierzytelności przelewa Kasa na fun
dusz zasobowy.
/

§ 43.
W razie utraty książeczki oszczędnościowej, uniewa
żnienie jej i wydanie duplikatu może nastąpić po prze
prowadzeniu postępowania, przewidzianego w przepisach
o umorzeniu tytułów na okaziciela, obowiązujących w sie
dzibie K asy; duplikat książeczki może jednak być wydany
już po upływie 6-ciu miesięcy od daty pierwszego ogło
szenia o jej utracie.
Zagubienie, zniszczenie lub inną utratę książeczki
oszczędnościowej może jej posiadacz zgłosić pisemnie lub
ustnie bezpośrednio w zakładzie głównym Kasy lub jej
oddziale, względnie w zbiornicy, skąd mu książeczkę wydano.
Zgłoszenie powyższe obowiązuje Kasę dopiero od
chwili doręczenia jej dowodu sądowego o wdrożeniu po
stępowania przewidzianego w przepisach o umorzeniu ty
tułów na okaziciela, obowiązujących w siedzibie Kasy.
Wydanie duplikatu oraz wypłaty wkładów lub pro
centów po Upływie sześciu m iesięcy od ogłoszenia o utra

§ 45.

Kasie przysługuje prawo wypowiadania wierzytelności.
Wypowiedzenie wkładu poszczególnemu wkładcy może
być dokonane ustnie, z zaznaczeniem tego w książeczce
oszczędnościowej lub też przez zawiadomienie pisemne.
W ierzytelności takie mogą być złożone do depozytu
sądowego, jeżeli nie zostaną podniesione w następujących
przypadkach :
a) jeżeli nie będą podniesione w terminie naznaczo
nym w zawiadomieniu, ogłoszeniu lub w ezw aniu;
b) jeżeli w odpowiedni sposób nie stanie się zadość
warunkom ustalonym przez właściwe organa Kasy.
Takie złożenie wspomnianych wierzytelności jest równoznaczne, z ich wypłaceniem.
Od wkładów wypowiedzianych Kasie 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,

Kieiecki D ziennik W ojew ódzki.

Nr 31.

nie może nastąpić w terminie wcześniejszym, jak od dnia
i 4-go po dniu ogłoszenia
B.

Operacje
§ 46.

czynne.

429

stwowy Bank Rolny, Pocztową Kasę Oszczędności, Polski
Bank Komunalny w Warszawie, Komunalny Bank Kredy
towy w Poznaniu, wszystkie Komunalne Kasy Oszczędności
i wszystkie gminne kasy pożyczkowo-oszczędnościow e;
b) wypowiedziane i wylosowane papiery procentowe
wymienione w punkcie 1) niniejszego paragrafu;
c) kupony od wymienionych w punkcie 1) papierów
procentow ych;
10) umieszczać z zastrzeżeniem zwrotu na każde żą
danie lub za wypowiedzeniem — wolną gotów kę:
a) na rachunkach żyrowych i czekowych w państwo
wych i komunalnych instytucjach kredytowych, tudzież
w Banku Polskim ;
b) w asygnalach kasowych Banku Gospodarstwa
Krajowego ;
c) jako wkład oszczędnościowy w Pocztowej Kasie
Oszczędności, w Banku Gospodarstwa Krajowego, w Pań
stwowym Banku Rolnym i w komunalnych kasach
oszczędności;
11) udzielać oprocentowanych pożyczek terminowych
za gwarancją Państwa z zastrzeżeniem dla Kasy prawa
przedterminowego odbioru pożyczki za poprzedniem conaj
mniej półrocznem wypowiedzeniem;
12) udzielać oprocentowanych pozyczek terminowych
Związkowi poręczającemu do wysokości 10% wkładów
oszczędnościowych; zakup obligacji tegoż związku uważać
należy za udzielenie mu pożyczki.

Kasa uprawniona je s t:
1) nabywać polskie państwowe papiery procentowe,
listy zastawne i obligacje banków państwowych, akcje BanKu
Polskiego, tudzież listy zastawne krajowych towarzystw
kredytu długoterminowego, emitowane za zabezpiecze
niem prawnem (pupilarnem), obligacje związków komu
nalnych i Komunalnych instytucyj kredytowych, tudzież
banków, gwarantowanych przez związki komunalne, oraz
udziały lakcje) wspólnych komunalnych instytucyj kredy
towych ;
2) udzielać pożyczek pod zastaw papierów, ozna
czonych w punkcie 1) najwyżej do wysokości 3/4 ich
wartości kursowej, a nie wyżej ich wartości nominalnej,
oraz pod zastaw wystawionych przez siebie książeczek
oszczędnościow ych;
N
3) udzielać na hipoteki miejskich i wiejskich nie
ruchomości terminowych pożyczek, oprocentowanych i pra
wnie (pupilarnie)^zabezpieczonych, z zastrzeżeniem dla
Kasy prawa przedterminowego odbioru, a dla dłużnika
przedterminowej spłaty pożyczki za poprzedniem conaj
mniej półrocznem wypowiedzeniem, oraz z tem zastrzeże
niem, że budynki nieruchomości -obciążonej pożyczką Kasy
przez cały czas obciążenia będą ubezpieczone od ognia na
§ 47.
warunkach poniżej w § 47 statutu niniejszego osobno okre
ślonych ;
Budynki nieruchomości, obciążonej pożyczką udzie
4) nabywać wierzytelności hipoteczne, zabezpieczone
loną przez Kasę, w myśl punktu 3 § 46 statutu niniejw sposób określony dla pożyczek w punkcie 3);
J szego, powinny być przez cały czas obciążenia ubezpie
5) udzielać na cele budowlane — w granicach hipo czone od ognia;
tecznego zabezpieczenia ewikcji — kredytu wekslowego
a) w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajem
w njiarę postępu budowy do wysokości 50% wartości
nych (b Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w War
rzeczywiście wykonanych robót;
szawie) lub w komunalnych ubezpieczalniach wojewódz
6) udzielać spółdzielniom zorganizowanym na za kich na sumę przewyższającą conajmniej o 2 0 % kwotę
sadach ustawy z dnia 29 października 1920 r. (Dz. U. R. P.
udzielonej pożyczki, przyczem kwota tej pożyczki powinna
mieścić się cała w wolnej od długów części — pierwszych
Nr 111, poz. 733) oraz późniejszych przepisów, ustawę
powyższą zmieniających, kredytu do wysokości sumy udzia 3/4 części ubezpieczonej wartości nieruchomości;
łów członkowskich oraz własnych funduszów spółdzielni
b) w prywatnych zakładach wzajemnych ubezpieczeń
w
obrębie
Rzeczypospolitej, poręczonych przez związki
pod warunkiem, iż członkowie spółdzielni przyjmą poza
publiczno-prawnp, na sumę przewyższającą conajmniej
swemi udziałami, jednakże w stosunku do ich wysokości,
odpowiedzialność z własnych majątków za-kredyt, otwarty
o 30°/o kwotę udzielonej pożyczki, przyczem kwota tej
spółdzielni przez kasę;
pożyczki powinna mieścić się cała w wolnej od długów
części pierwszych % części ubezpieczonej wartości nie
7) udzielać pożyczek za zobowiązaniami pisemnemi
ruchomości.
(skryptami dłużnemi) lub za wekslami, jeżeli obok wystawcy
Jeżeli wartość ubezpieczona, czy to skutkiem pogor
przyjmą solidarną z nim odpowiedzialność conajmniej dwie
szenia się stanu budynków, czy spadku wartości realności,
osoby, zapewniające terminową spłatę całej pożyczki;
czy też z innych przyczyn, wynosi więcej niż rzeczywista
8) dyskontować weksle, zaopatrzone przynajmniej
wartość szacurkowa nieruchomości w czasie udzielenia
w dwa podpisy, zapewniające terminowe wykupienie weksla;
pożyczki, należy stawki powyższe policzać od wartości
9) dyskontować, nie wcześniej jednak, jak na sześć
szacunkowej. Szacunku może dokonać Kasa komisyjnie
miesięcy przed terminem płatności:
przez właściwe do tego organa fachowe. Wymiar pożyczki
a)
książeczki oszczędnościowe wystawione z zastrze
od wartości szacunkowej nie uchyla warunku co do obo
żeniem terminowem przez publiczne kasy oszczędności,
a mianowicie przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Pań wiązku ubezpieczenia budynków od ognia.
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Odstąpienie od powyższych zasad wymaga zezwo
lenia władzy nadzorczej.
Uiszczenie premji ubezpieczeniowych przyjmuje Kasa
na siebie za odpowiedniem za to odszkodowaniem.

Fundusze Kasy mogą być używane w sposób, prze
widziany w paragrafie i punkcie 12 paragrafu 4o statutu
niniejszego, najwyżej do wysokości 3 0 °o ogólnej śumy
wkładóar oszczędnościowych.

§ 48.

§ 51.

Kasa obowiązana jest posiadać względnie umieścić
w posiadających bezpieczeństwo prawne (pupilarne) pol
skich państwowych papierach procentowych lub w papie
rach przez Państwo gwarantowanych conajmniej 5°/o ogól
nej sumv 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 20°/o swej
wysokości względnie nadwyżki ponad lokatę w nierucho
mościach umieszczane być w wymienionych wyżej papie
rach. W razie zamiai u nabycia lub budowy własnego gmachu
lub potrzeby pokrycia straty Kasa może papiery warto
ściowe, stanowiące lokatę funduszu zasobowego, pozbyć
lub zastawić.
§ 49.

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.

Kasa obowiązana jest prowadzić rejestr imienny dłu
żników i poręczycieli solidarnych (współdłużników) z uwi
docznieniem zobowiązań, zaciągniętych przez tychże na
własny rachunek czy też drogą poręczeń w Kasie.
Członków Zarządu Kasy nie wolno bez zezwolenia
Rady Kasy przyjmować jako poręczycieli.

C.

Inne

operacje.

§ 52.
Kasa ma prawo:
1) redyskontować posiadane w swych portfelach
weksle w państwowych i komunalnych instytucjach finan
sowych, w Banku Polskim oraz w innych instytucjach fi
nansowych, które wskaże Minister Skarbu;
2) przyjmować za opłatą jako depozyty na przecho
wanie dokumenty tudzież wartościowe przedmioty i pa
piery, przyczem Kasa nie ponosi odpowiedzialności za rea
lizowanie płatnych kuponów, ani wylosowanych papierów ;
3) podejmować się kupna i sprzedaży państwowych
tudzież innych notowanych na giełdach pieniężnych Rze
czypospolitej Polskiej papierów wartościowych, oraz za
rządzania niemi, lecz jedynie na zlecenie i rachunek osób
trzecich, przyczem kupna dokonywa się po złożeniu po
trzebnej gotówki, a sprzedaży po dostarczeniu papierów
procentowych;
4) załatwiać na zlecenie i rachunek osób trzecich
inkaso weksli, listów przewozowych i t. p. dokumentów.

§ 50.

§ 53.

Poza operacjami czynnemi, o których mowa w § 46
statutu niniejszego, może Kasa — po uzyskaniu na to po
zwolenia władzy nadzorczej:
1) udzielać oprocentowanych pożyczek terminowych;
a) związkowi poręczającemu do wysokości ponad
100/0 nie wyżej jednak 20% wkładów oszczędnościowych,
przyczem zakup obligacji Związku poręczającego uważać
należv za udzielenie mu pożyczki;
b) innym związkom komunalnym i innym związkom
prawno-publicznym, o ile na podstawie obowiązujących
ustaw związki te są uprawnione do zaciągania takich po
życzek i do pobierania bądź to samoistnych danin, bądź
dodatków do podatków państwowych;
c) fundacjom i posiadającym osobowość prawną komu
nalnym zakładom zastawniczym (lombardom);
2j umieszczać rozporządzalne fundusze za zgodą
związku poręczającego w instytucjach kredytowych przez
Kasę założonych lub przez ten 7wiązek poręczonych.

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 Powiatowego własne realności;
b) sprzedawać i lombardować posiadane własne pa
piery wartośoiuwe w przypadku nagłego zapotrzebowania
gotówki, jednakże z ograniczeniami wynikającemi z obo
wiązku posiadania względnie umieszczenia zasobów w po
siadających bezpieczeństwo prawne (pupilarne) polskich
państwowych papierach procentowych i w papierach przez
Państwo gwarantowanych (§ 48 statutu niniejszego);
c) prowadzić agentury Banku Polskiego, oraz ban
ków państwowych i komunalnych;
d) otwierać rachunki bieżące i czekowe, przekazowe
i korespondencyjne (kontokurentowe);
e) wystawiać przekazy i akredytywy na instytucje
kredytowe, w których komunalnym kasom oszczędności
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wolno lokować fundusze, w granicach posiadanych przez
klijenta w Kasie funduszów oraz w granicach funduszów
posiadanych przez Kasę w tych instytucjach;
fj wynajmować schowki w swym skarbcu, względnie
w szafacn bezpieczeństwa na warumcacn przez Radę Kasy
ustalonych.
IV.

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA KASY.
§ 54.

Rządząca się statutem niniejszym Kasa, jako ko
munalna kasa oszczędności, jest na podstawie rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 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 podatkow;
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
0 komunalnych kasach oszczędności).
Wpisy w książeczkach oszczędnościowych oraz wszel
kiego rodzaju zaświadczenia o złożeniu lub zwrocie wkła
dów, wydawane przez Kasę są w myśl ostatnio wymie
nionego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej wolne
od opłaty stemplowej.
Pisma, stwierdzające otrzymanie pożyczki od Kasy,
podlegają w myśl ostatnio wymienionego rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej opłacie stemplowej w wyso'k o ści 0 .3 0/0 od sumy zobowiązania.
§ 55.
W razie niezapłacenia w terminie pożyczki, zabez
pieczonej zastawem papierów wartościowych, Kasa ma
prawo sprzedać te papiery bez upoważnienia sądowego.
Sprzedaż powinna się odbyć najpóźniej w ciągu
miesiąca od dnia płatności pożyczki, zabezpieczonej za
stawem, przyczem pap;ery, notowane na giełdzie mają
być sprzedane po cenie giełdowej, a nienotowane — po
przeciętnej miejscowej cenie rynkowej.
Papiery wartościowe, przyjęte przez Kasę jaku za
staw udzielonych pożyczek, mają być zapisane do oddziel
nej książki sznurowej z wyszczególnieniem ich rodzaju
1 ilości, a przy premjowych papierach wai tośc iowych
także numerów obligacji, tudzież z pudaniem sum wierzy
telności zastawem zabezpieczonych. (Na obszarze mocy
obowiązującej Kodeksu Napoleona zapis do takiej księgi
sznurowej komunalnej kasy oszczędności uważa się za
równorzędny z zarejestrowaniem, przewidzianem w arty
kule 2074 tegoż kodeksu).
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V.

LIKWIDACJA KASY.
§ 56.

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

WŁADZE NADZORCZE.
§ 57.

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

PRZEPISY KOŃCOWE.
§ 59.

Statut niniejszy wchodzi w życie z chwilą ogłosze
nia go w Kieleckim Dzienniku Wojewódzkim.
§ 60.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia statutu niniejszego
podlegają zatwierdzeniu Władzy Nadzorczej.
Niniejszy statut Komunalnej Kasy Oszczędności po
wiatu opoczyńskiego w e Opocznie uchwalony został przez
Sejmik Powiatowy w Opocznie na posiedzeniu prawomocnem w dniu 15 grudnia 1928 roku.
Siatut niniejszy zastępuje statut Powiatowej Kasy
Oszczędności w Opocznie zatwierdzony postanowieniem
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca
1925 r. L. S. F. 172/25.
Przewodniczący Wydziału Powiatowego
Starosta: Konstanty Kossobudzki.
Członek Wydziału Powiatowego :

J. Janczewski.
Wojewoda Kielecki.
Niniejszy statut Komunalnej Kasy Oszczędności po
wiatu opoczyńskiego sporządzony w trzech jednobrzmiących
egzemplarzach zesznurowany i zaopatrzony pieczęcią la
kową Urzędu W ojewódzkiego na mocy art. 10 i 31 rozp.

Nr 31.

Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 kwietnia 1927 r.
(Dz. Ust. Nr. 3&'339j o komunalnych Kasach Oszczędności,
oraz § 59 rozporządzenia Min. Spraw Wewnętrznych i Min.
Skarbu z dnia 26 marca 1928 r. (Dz. Ust. Nr. 44/424)
zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego powziętą na
posiedzeniu w dniu 16 lutego 1929 roku stosownie do po
wołanego już § 59 rozporządzenia Ministra Spraw W e
wnętrznych z dnia 26 marca 1928 r. niniejszem zatwier
dzam z zastrzeżeniami wniesienia do statutu Kasy nastę
pujących poprawek i uzupełnień :
1) zastąpienia w statucie wyrażeń „organ stanowiący
związku poręczającego11 słowami „Sejmik Powiatowy" zaś
wyrażeń „organ wykonawczy związku poręczającego" sło
wami „W ydział Powiatowy".
Odnosi się to w szczególności do następujących § § :
§ 2 ustęp 2, § 6 ustęp 2, 4, 5 i 8, § 8 ustęp 2, § 9
punkt t., § 11 ustęp 2 i 3, § 12 ustęp ostatni, § 14 ustęp 2,
§ 18 ustęp 3, § 19 ustęp 2, § 21 ustęp 2, 3 i 4 § 22
ustęp 2 i 5, § 29 ustęp 2 i 4, § 53 punkt a),
2) zastąpienia w statucie wyrażeń „Przewodniczący
Zarządu", słowami „Naczelnik Zarządu" a zwłaszcza w § § :
§ 7 ustęp 1, 5 i 6, § 18 ustęp 1 i 3, § 19 ustęp 1, 2, 3, 5 i 6,
3) dodania w § 1 ustęp 1 po słowie „opoczyńskiego"
słowa ,,w Opocznie",
4) dodania w § 3 po słowach „tani kredyt" kropki
i skreślenia dalszych słów do końca tegoż pąragrafu,
5) dodania w § 4 ustęp 2 po słowach „bezzwrotnej
dotacji" kropki i skreślenia dalszych słów do końca tegoż
paragrafu,
6) dodania w § 7 ustęp 2 na końcu po słowie „Za
rządu" słów „i jego zastępcą",
7) zmiany w § 12 ostatni ustęp słów „większością
2/3 obecnych" na słowa „większością conajmniej 7 głosów
obecnych",
8) zmiany w § 15 ustęp 2 słów „przewodniczący
Zarządu" na słowa „przewodniczący Rady",
9) zmiany w § 21 ustęp 5 słów „3 § 9" na „3 § 11",
10) dodania w § 26 ustęp 2 na końcu zdania „Przy
obliczaniu w myśl poprzedniego paragrafu procentowej wy
sokości funduszu zasobowego w stosunku do sumy wkładek
oszczędności fundusz ten nie może być policzany",
11) dodania w § 27 punkt c po słowie „inne" słów
„ustanowione przez Radę Kasy",
12) zmiany w § 37 ustęp 2 słowa „rok" na słowo
„rąk",
13) zastąpienia w § 40 ustęp 1 wyrażenia ,,V2" sło
wem „połowy",
14) skreślenia w § 52 drugiej części tegoż § od słów
„na podstawie osobnego zezwolenia Ministra Skarbu" do
końca tegoż paragrafu.
15) zmiany w § 56 ustęp 4 słów ,, dzienniku urzę
dowym województwa kieleckiego" na słowa „Kieleckim
Dzienniku Wojewódzkim"
16) dodania w § 57 po słowie „Wojewoda" słów
„z którym współdziała w przypadkach przepisami tegoż
paragrafu oznaczonych Wydział Wojewódzki",

Nr 31.

Kielecki Dziennik W ojew ódzki.

17) zmiany w § 59 słów „Dzienniku Urzędowym
Województwa Kieleckiego" na słowa „Kieleckim Dzien
niku Wojewódzkim",
18) dodania w § 60 na końcu zdania : „Statut ni
niejszy zastępuje statut powiatowej Kasy Oszczędności
w Opocznie zatwierdzony postanowieniem Ministerstwa
Spraw Wewn. z dnia 25 czerwca 1925 r. L. S. F. 172/25' ,
Kielce, dnia 24 kwietnia 1929 r.

2.
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Wojciecha-Jana i Antoniny Grabarczyków, w ła

ścicieli nieruchomości we wsi Krajnie, gm. Górno, pow.
kieleckiego, pod hip. Nr. 4 ;
3.

Anny Skowrońskiej, właścicielki nieruchomości

we wsi Koźlu, gm. Cisów, pow. kieleckiego, pod hip. Nr. 2 ;
4.

Adama Krzyśka, właściciela wschodniej połow y

nieruchomości we wsi i gm. Górno, pow. kieleckiego,
pod hip. Nr. 1.
Termin regulacji tych spadków oznaczony został na

Wojewoda : Wł. Korsak.

dzień 21 października 1929 r., w kancelarji wydziału
hipotecznego powiatu kieleckiego w Kielcach.
W oznaczonym terminie i miejscu osoby intereso

OBWIESZCZENIA PUBLICZNE.
-Wydział hipoteczny powiatn kieleckiego obwiesz
cza, że na dzień 4 listopada 1929 r. oznaczony został
termin pierwiastkowej

regulacji hipoteki dla pozostają

cych w posiadaniu:
1.

Franciszka Królika — części osady rolnej, po

wane winny zgłosić prawa sw oje pod skutkami prekluzji.
(2 -3 -2 )

Wydział Hipoteczny pow. stopuickiego, z sie
dzibą w Chmielniku obwieszcza, że otwarte zostały po
stępowania spadkowe po śm ierci:

łożonej we wsi i gm. Mniów, pow. kieleckiego, zapisanej
w

tab. tej

wsi

ziemi nadanej

pod

Nr 28, obszaru

6 morg.

156 pr.

i 5 ha 3229 ni2 ziemi, otrzymanej

2.

Andrzeja

Sołtysa

—

ruchom. w Busku, hipot. Nr 143;

za

zrzeczenie się praw serw itutow ych — i
4

1) Marjanny z Lubańskich Maj, w spółwłaśc. nie
2) Teofila Cecota, właścic. osady we wsi Piotrko
wice, gm. Maleszowa, tabel. likw . Nr 42, hipot. Nr 11;

nieruchomości

we

wsi

Brzezinach, gm. Morawica, pow. kieleckiego, składającej

3) Antoniego Sury,

manej

z podziału ogółow ego

pastwiska,

14, po

wierzchni 2 ha 2387 metr. kw. z Kolonji Pawłów;
5) Jana Kozaka, właśc. parceli Nr 20, powierzchni
1 ha 1109 metr. kw. z Kolonji Paw łów ;

zapis, w tab.

pod Nr 30.

Nr

4) Ignacego Nadolskiego, właśc. parceli Nr 30, po

pisanych w tab. wsi Brzeziny pod Nr 36 i b) 7 morg,
291 1/2 pr. ziemi nadanej i 1 morg. 100 pr. ziemi, otrzy

parceli

wierzchni 5 ha 1016 metr. kw, z Kolonji Hańcza A.;

się: a) z 7 morg. 167 pr. ziemi nadanej i 1 morg. 78 pr.
ziemi, otizym anej z podziału ogółowego pastwiska, za

w łaścic.

6) Józefa Swiderskiego, właśc. parceli Nr 36, po
wierzchni 6 ha 3115 metr. kw. z Kolonji Potok;

W oznaczonym terminie i miejscu osoby intereso
wane winny zgłosić prawa sw oje pod skutkami prekluzji. |

7) Fiszla-Lejby

Gorlickiego,

wspotwłasc.

nieruch,

w m. Chmielniku, hipot. Nr 130;
8) W alentego Dziekonia, właśc. parceli Nr 3, po

Wydział hipoteczny powiatu kieleckiego obwiesz
cza, że toczy

się postępowanie spadkowe po śm ierci:

wierzchni 4 ha 5440

Nr 11, a hipot. Nr 1 — oznaczonej i 2. Perenca i Liby
Studnibergów, w spółw łaścicieli nieruch, w m. Chęcinach,
pow. kieleckiego, hipot. Nr 9 — i że termin regulacji
tych

spadków

kw.

z

Kolonji

Beszowa,

gm. Oleśnica.
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadko

1. Piotra R utkow skiego, właściciela osady w e wsi Bobrzy,
gm. Samsonów, pow. kieleckiego, zapisanej w tab. pod

metr.

wych

wyznaczony został na dzień 6 listopada 1929 r.

w tym że
terminie

w ydziale

hipotecznym, gdzie w oznaczonym

interesowani winni

prekluzji.

się stawić,

pod skutkami
( 2 —3 — 2)

wyznaczony został na dzień 12 lutego

1930 r. w kancelarji wydziału hipotecznego powiatu

Zatwierdzenie taryfy samochodowej
i rozkładu jazdy.

kieleckiego.
W oznaczonym terminie i miejscu osoby intereso
wane winny zgłosić prawa sw oje pod skutkami prekluzji.
(2 -3 -1 )

Urząd Wojewódzki (Dyrekcja Robót Publicznych)
w Kielcach zatwierdził niżej podane taryfy cen za prze
wóz osób i bagażu, tudzież rozkład jazdy samochodowej

Wydział Hipoteczny pow. kieleckiego obwieszcza,

następującym osobom :

że toczy się postępowanie spadkowe po śm ierci:
1.

Abrama-Icka Szulmana,

właściciela

nierucho

Rom ualdowi Słodkow skiem u zam. w Drzewicy,

mości w m. Chęcinach, pow. kieleckiego, pod hip. Nr. 123; J [ pow. opoczyńskiego — jednym autobusem na lin ji:

434

K ielecki D ziennik W ojew ódzki.

Radom— P rzytyk — Potworow —K lw ów — Odrzywół —Drze
w ica— Opoczno (73 km.).
Taryfa
od 1 osoby i 1 km.

.

kuskiego — jednym autobusem na lin ji: Ojców— Skała—
Olkusz— Bolesław — Sła wkó w—Strzem ieszyce— Dąbrowa—
Będzin— Sosnowiec (62 km.).

cen:
.

Nr 31.

.

.

za przewóz bagażu od 1 kg. i 1 km. .

.

Taryfa

gr. 10

„

0 2

od 1 osoby i 1 km.

cen:

.

.

.

za przewóz bagażu od 1 kg. i 1 km.

Bagaż do 15 kg. wagi przewozi się bezpłatnie.

.

gr.

12

„

0 ’3

.

Bagaż do 15 kg. wagi przewozi się bezpłatnie.
Rozkład

jazdy:

odjazd

Rozkład

przyjazd

z Radomia

o godz.

6-30 do Przytyka

o godz.

7 00

jazdy:

odjazd z Ojcowa o godz. 13-00 do Skały
£

v

ze Skały

1515

„ Olkusza,

z Przytyka

7 05

Potworowa

7-25

z Potworowa

7-30

Klwowa

7-45

£

z Olkusza o g. 6"10, 13-55,

z Bolesławia o g. 6-15, 14-10, 18-25 do Sławkowa,

1 8 1 0 do Bolesławia,

z Klwowa

750

Odrzywoła

8-00

£

z Odrzywoła

8 10

Drzewicy

8-25

£

ze Sławkowa o g. 6 3 0 ,1 4 -2 5 ,1 8 -4 0 do Strzem ieszyc,
ze Strzem ieszyc o g. 6 -5 0 ,1 4 '4 5 , 13-55 doDąbrowy,

z Drzewicy

8 30

Opoczna

9-00

£

z Opoczna

1600

Drzewicy

16 30

£

z Dąbrowy o g. 7 05,

£

z Będzina o godz. 7 ?0, 1 5 1 5 ,

z Sosnowca o g. 8 00, 15 55, 20-15 do Będzina,

z Drzewicy

16-40

Odrzywoła

1700

z Odrzywoła

1705

Klwowa

17-15

15"00, 19-10

do Będzina,

19-25, przyjazd

do Sosnowca o godz. 7-35, 15-30, 19-35,

z Klwowa

17-20

Potworowa

17-30

£

z Potworowa

17-35

Przytyka

17-55

£

z Będzina o g. 8 20, 16 20,

18-30

£

z Dąbrowy o g. 8-35, 16-40, 20-40 do Strzemieszyc,

z Przytyka

1800

Radomia

20-25 do Dąbrowy,

£

ze Strzemieszyc o g. 8 5 0 ,1 6 55,20-55 do Sławkowa,

Szym cze Klarwajnowi zamieszkałemu w Zawi

£

ze Sławkowa o g. 9 10, 17 1 0 , 21 10 do Bolesławia,

choście, pow. sandomierskiego — jednym autobusem na

£

z Bolesławia o godz. 9 25, 17 25, 21-25, przyjazd

lin jach :

do Olkusza 17-35, 21-40,

1) Zawichost —Sandomierz (17 km.),

£

z Olkusza o godz. 9 40 do Skały,

2) Sandomierz — Zawichost — Ożarów — Ćm ielów—

£

ze Skały o g. 10-10, przyjazd do Ojcowa o g. 10-55.

Ostrowiec (58 km.).

Cynie Bojgenowi zamieszkałemu
Taryfa

od 1 osohy i 1 km.

.

cen:
.

.

.

gr

za przewóz bagażu od 1 kg. i 1 km. .

.

„

10

Kielce —Jędrzejów — Szczekociny (75 km.).
Taryfa
od 1 osoby i 1 km.

jazdy:

odjazd z Zawichosta o godz. 7 00, 16 55,

cen:
.

.

.

.

.

Rozkład
przyjazd do

„

z Zawichosta o godz. 8 45, przyjazd do Ożarowa

„

z Ożarowa o godz. 9 30, przyjazd do Ćmielowa

Zawichosta ó godz. 8 35, 18-35,
o godz. 9 20,
o godz. 9 ’55,
„

z Ćmielowa o godz. 10-05, przyjazd do Ostrowca

„

z Ostrowca o godz. 15 00, przyjazd do Ćmielowa

o godz. 10 30,

o godz. 16 00,
z Ożarowa o godz. 16-10, przyjazd do Zawichosta
o godz. 16'45.

w

0 3

jazdy:

odjazd

przyjazd

z Kielc

o godz.

6-30 do Jędrzejowa

o godz.

7 45

8 00 „ Szczekocin

v

9 -15

ze Szczekocin

„
„

16"30 „ Jędrzejowa

B

17-45

z Jędrzejowa

„

18'00 „ Kielc

,

19" 15

z Jędrzejowa

Stanisławowi Dębowskiemu zamieszkałemu w Czę
stochowie (Raków), ul. W esoła 24 — jednym autobusem
na lin ji: M yszków— Żarki (6 t/ż km.).
Taryfa

o godz. 15-25,
z Ćmielowa o godz. 15-35, przyjazd do Ożarowa

gr. 10

Bagaż do 15 kg. wagi przewozi się bezpłatnie.

Sandomierza o godz. 7 35, 17 30,
z Sandomierza o godz. 8 00, 18 00,

„

.

za przewóz bagażu od 1 kg. i 1 km.
przyjazd do

„

„

Chęcinach,

0 2

Bagaż do 15 kg. wagi przewozi się bezpłatnie.
Rozkład

w

ul. Bóźniczna 95 — dwoma autobusami na lin ji:

od 1 osoby i 1 km.
£ 1

£

.

do 14 lat wieku

cen:
.

.

.

.

za przewóz bagażu od 1 kg. i 1 km.

.

.

gr. 10
„

5

.

„

0*3

Bagaż do 15 kg. wagi przewozi się bezpłatnie.
Rozkład

jazdy:

Józefow i Zuradzie i W ładysławowi Grandysowi

odjazd z Żarek o godz. 5-20, 8*30, 10-20, 11-30, 12-40,

zamieszkałych we wsi Sikoice, gm. Rabsztyn, pow. ol

13-50, 15-15, 17 00, 18-10, 18 40, 20 30, 21-25,

Nr 31.

K ielecki D ziennik W ojew ódzki.

435

przyjazd do Myszkowa o godz. 5-30, 8 -4 0 ,1 0 -3 0 , ! W niedziele, wtorki, środy, piątki i soboty całego roku
11-40, 12-50, 14-00, 15-25, 17-10, 18-20, 18-50,

odjazd z Opatowa o godz. 9 00, 14-00, 19-30 do Ostrowca

20-40, 21-35,
„

„

z Myszkowa o godz. 5-45, 9-00, 10-50,12-00, 13'10,

z Ostrowca o godz. 11-00, 17‘00, 2 1 ’30 do Opatowa.
W poniedziałki i czwartki caiego roku

14-20, 15-45, 17-30, 18-25, 19-10, 21-00. 21*50,

odjazd z Opatowa o godz. 19-30 do Ostrowca

przyjazd do Żarek o godz. 5-55, 9 10, 11-00,

„

z Ostrowca o godz, 22*30 do Opatowa.

12 10, 13-20, 14-30, 15-55, 17 40, 1 8 3 5 , 19*20,
21-10, 22-00.

j

Wawrzyńcowi Karczmarczykowi zamieszkałemu
w Stopnicy — jednym autobusem na lin ja ch :

M oszkowi Wajndlingowi i Ojzerowi Wajndlingowi zamieszkałemu w Wolbromiu — dwoma autobusami
na linjach:
1) Wolbrom— Olkusz— Bolesław— S ław k ów — Strze

1) Solec — Stopnica — Busko — Chmielnik — Kielce
<78 km.)

m ieszyce — Dąbrowa Górnicza — Będzin — Sosnow iec
(57 km.)

2) Staszów — Stopnica — Busko— Chmielnik — Kielce
(97 km.).
Ta r y f a cen;

2) Wolbrom — Pilica — Ogrodzieniec — Zawiercie
(31 km,).

od 1 osuby i 1 km.

.

.

.

.

gr. 10

za przewóz bagażu od 1 kg. i 1 km. .

.

gr.

Taryfa
od 1 osoby i 1 km.

0 3
j

Rozkład

Komunikacja sezonow a od 1-go czerwca do 1-go września i
o godz.

z Solca
ze Stopnicy
z Buska
z Chmielnika

7 00 do Stopnicy

łł

7-40

łł

łł

7-20

łł

Buska
Chmielnika

910

łł

łł

8-50

„

ze Sławkowa

łł

Kielc

łł

10-20

„

ze Strzem ieszyc „

łł

Chmielnika

Ił

16-40

„

z Dąbrowy

„

z Będzina

z Chmielnika

»

16-50

łł

Buska

łł

17-20

»

17-30

łł

Stopnicy

łł

1800

łł

18-10

łł

Solca

łł

18-30

Komunikacja stała od 1-go września 1929 r.
ze Staszowa o godz.

6-40 do Stopnicy

z e Stopnicy

łł

7-40

z Buska

łł

8-20

z Chmielnika
z Kielc
z Chmielnika
z

Buska

ze Stopnicy

gr. 10
„

0-2

jazdy:

G.

8-25 ,

Strzem ieszyc,

8 ‘50 „ Dąbrowy Górniczej,

,

910

,

9 30

„ Będzina,
przyjazd do Sosnowca

o godz. 9*45,
,

z Sosnowca

„

15-00 ,

„

z Będzina

„

15 15 „ Dąbrowy Górniczej,

Będzina,

„

15 30 „ Strzem ieszyc,

.o godz.

7-20

„

z Dąbrowy G.

łł

Buska

łł

8-10

„

ze Strzem ieszyc „

łł

Chmielnika

łł

S 50

,

ze Sław kow a

„

1 6 -i5 „ Bolesławia,

łł

910

łł

Kielc

łł

10-20

„

z Bolesławia

„

16-35 ,

łł

15-30

łł

Chmielnika

łł

16-40

,

z Olkusza

„

17 00 przyjazd do Wolbro

łł

16-50

łł

Buska

łł

17-20

łł

17-30

łł

Stopnicy

łł

18 00

„

łł

18-20

łł

19-00

„

z Pilicy

„

6-30,

13 00

„

z Ogrodzieńca

„

7 -l0 ,

13-40 przyjazd do Za

łł

Staszowa

Wincentemu. Kuli zamieszkałemu w Olszownicy,
gm. Baćkowice, pow. opatów — jednym autobnsem na
lin ja ch :
1) Opatów— Sandomierz (31 km ),
Taryfa
od 1 osoby i 1 km.

.

Olkusza,

z Wolbromia o godz, 6 00, 12-30 do Pilicy,
, Ogrodzieńca

wiercia o godz. 7.30,
„

z Zawiercia o godz.

8 00, 1 5 0 0 do Ogrodzieńca,

,

z Ogrodzieńca

8 25, 15 25

z Pilicy

,

„ Pilicy,

o godz. 9"00, 16 00 przyjazd do Wol

bromia o godz. 16-30.

cen:
.

.

za przewóz bagażu od 1 kg. i 1 km. .

.

.

gr. 10
„

Bagaż do 15 kg. wagi przewozi się bezpłatnie.
Rozkład

15-50 „ Sławkowa

mia o godz, 17.45,

„

2) Opatów— Ostrowiec (18 km.).

0 3

Józefow i Bobrowiczowi zamieszkałemu w Su
chedniowie. pow. kieleckiego — jednym

odjazd z Opatowa o godz. 8*00 do Sandomierza,
z Sandomierza o godz. 16-00 do Opatowa.

autobusem na

lin ji: Suchedniów — Łączna — Gozdy — Kielce (26 km.).

jazdy:

W poniedziałki i czwartki całego roku
,

Ł

15-30

łł

ze Stopnicy

.
.

przyjazd I odjazd z Wolbromia o godz. 7 00 do Olkusza,
,
z Olkusza
„
7.40 „ Bolesławia,
o godz. 7-20
» z Bolesławia
,
8-05 „ Sławkowa,
8-10
łł

z Kielc
z Buska

.

Bagaż do 15 kg. wagi przewozi się bezpłatnie.

jazdy:

odjazd

.

za przewóz bagażu od 1 kg. i 1 km.

Bagaż do 15 kg. wagi przewozi się bezpłatnie.
Rozkład

cen:

Taryfa
od 1 osoby i 1 km.

.

cen:
.

za przewóz- bagażu od 1 kg. i 1 km.

.

.

.

.

gr. 10
„

Bagaż do 15 kg. wagi przewozi się bezpłatnie.

0-3

43 6

Kielecki D z ie ln ik W ojew ódzki.

Rozkład

jazdy:

Nr 31.

I z kilkudziesięciu metrów różnych towarów galanteryjnych,

odjazd z Suchedniowa o godz. 7*30, 12 00, 16*00 przy ' j. t . : popeliny, bostonu, jedwabiu, rypsu, kretonu, płótna,
jazd do Łącznej o godz. 7*45, 12*15, 16*15,
„

z Łącznej o godz. 7*45, 12*15, 16*15 przyjazd do
Gozda o godz. 7.50, 12*30, 16*30,

,

z Gozda o godz.

7*50, 12*30,

I materjałów, chustek różnych, dużych, małych i w iele in
nych rzeczy na rzecz Saula Grynglasa. Spis rzeczy i ich
szacunek przejrzeć można w dniu i miejscu licytacji.

16*30 przyjazd

P. o. Komornik S ą d o w y : S lo ta .

do Kielc 8*15, 12*45, 16*45,
„

z Kielc o godz. 10*00, 13*30, 18*00 przyjazd do

„

z Gozda o godz. 10*25, 13*55, 18*25 przyjazd

„

z Łącznej o godz.

Gozda o godz. 10*25, 13*55, 18*25,
do Łącznej o godz. 10*30, 14*00, 18*30,

Unieważnia się zagubiony dowód tożsamości konia

10*30, 14 00, 18*30 przyjazd

do Suchedniowa o godz. 11*15,

ZAGUBIENIE DOKUMENTÓW.

14.45, 19*15.

serja B Nr. 113471, wydany przez rejonowego inspektora
koni w Katowicach na imię F ra n ciszka ża o y , zam. w e
wsi Ulina-W ielka.
(3 — 2)
Zaginęła koncesja na detaliczną sprzedaż wyrobów

LICYTACJE I PRZETARGI.

tytoniow ych, wydaną przez Izbę Skarbową w Kielcach

Komornik Sądu Grodzkiego w Olkuszu na zasa

dnia 30 czerwca 1923 r. N. R. 496, którą unieważnia się.
(3 -2 )

dzie art. 1030 U. P. C. obwieszcza, iż w dniu 19 sierpnia

K ilja ń c z y k W a w rzyn iec , zam w Złotej, gm. Sam

1929 r. od godz. 10-ej rano w Olkuszu, Rynek 15, w skle

borzec, pow. sandomierskiego, zgubił

pie galanteryjnym Ksyla Frenkla odbędzie się sprzedaż

ści konia Nr. 203349, w ydany dnia 28 kwietnia 1928 r.

przez publiczną licytację w I terminie ruchomości osza

przez rejonowego inspektora koni w Sandomierzu, który

cow anych na 3350 zł., a należących do tegoż Ksyla

unieważnia się.

Frenkla,

zam ieszkałego w

O lkusz!,

składających

dowód tożsamo

(3 — 2)

s ię :

Adres Redakcji i A d m in istracji: Urząd W ojew ó d zk i w K ielcach, Z am ek. T elefon N r 176.
Przedpłata za 1929 rolr — 24 złote. — Nnmer pojedynczy I złoty. — Cena ogłoszeń: o zarejeatrowaniu (towarzyszenia lnb
kwiązkn 5 złotych, za wiersz szpaltowy 50 groszy, za wyraz 10 groszy, najmniejsze ogłoszenie jednokrotne 3 zł., trzykrotne 9 i ł .

Wszelkie opłaty za prenumeratę, ogłoszenia i t. p. należy wpłacać do Pocztowej Kasy
Oszczędności na konto czekowe Nr 30.632 i potwierdzenie wpłaty nadsyłać do Administracji
„Kieleckiego Dziennika Wojewódzkiego".
Odbito w d ru k a m i .Je d n o ść * w K ielcach — 804.

