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ludności IV urz~dach.
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Warszawa,

~ja

18

pażdziernika

1926 r.

Okólnik Nr. 119.
Do Panów Starostów
1. Brak

Jednolitołcl

w dopl.lucaanlu ludnoiCl

do urzqdów.
Stwierdziłem, te przyjmowanie ludności przez
Panów StarostQw dokonywa się niejednakowo na całym obszarze Rzeczypospolitej.
Stwierdzi łem,

że

ludność

-

o

IilE\I}n~trznyth

Ministerstwo 5praw

Rok II.

dnia 15. stycznia 1927.

STAROSTWA
Wychodzi dwa razy w

r/Va;~<-d,

włościańska nje~

jednokrotnie po

kilka dni oczekuje. ażeby uzyskać
możn ość załatwienia sprawy w urzędzie Starostwa.
Stwierdziłem, niejednakowe traktowanie ludności w zależności od jej pochodzenia, wyznania
stanowiska w spo ł eczeństw ie.
Stan ten musi ustać natychmiast.
2. C.I zan .. dzenla.

Celem jednakowego, sprawiedliwego i szybkiego traktowania ludności we wszystkich Starostwach na całym obszarze RZt'czpospolitej rozkazuję
i zarządzam, co następuje : .

miesięczna

1.

zł.

godzinie 9'30 rano Naczelnik Kancelarj
Starostwa przychodzi ze specjalną ksiątką do pokoju przyjęć i notuje imię i nazwisko, adres i sprawę interesanta. O godzinie 10 przychodzi do pokoju
przyjęć Starosta lub w wypadkach jego słutbowej
nieobecności w biurze zastępca Starosty.
W chwili wejścia Starosty do pokoju przyję t wstają wszystkie znajdujące się w pokoju osoby.
W tejte chwili nad wejściem do gmachu
Starostwa wywieszona zostalt: flaga państwowa,
celem:
a) podkreślenia szczególnej łącznoś c i Starosty z l udnością w czasie dokonywania przez niego
przyjęć publicznych;
b) oznajmienia o odbywaj ącem się w tym
czasie pnyj ęciu wszystkic h obywatel i.
Na zaproszenie Starosty obecn i siadają. Starosta obchodzi kolejno zgromadzonych, słuchając ich
tądań. Równoczećnie
Naczelnik Kancelarji potuje
w ksiątce przyjęć decyzje Starosty.
Katdy obywatel wshtje w chwili załatwiania
swej sprawy przed Starostą.
Załatwianie spraw trwa od tO-12 godz iny.
Pojedyncze przyjmowanie interesantów w gabinecie Starosty jest dozwo lone tylko w wypadkach
wyjątkowej Wilgi i w tadnym razie nie mote się odbywać w czasil" od godziny 10-12.
4. W.inolt zan .. dzenla.

3. Sznel610we ckrell enie .pc.obu przwJII:;Cla
'udnośCl w Staroatwle.

W kaidem Starostwie w pob litu wejścia nal eży urządzić motliwie duty pokój z ławami do siedzenia. Pokój oznaczyć napisem; .,POkój prz,.li'ti': Do tego pokoju, począwszy od godziny g ra,no, ma wstęp kaid,. obJwatel Rzeczvpospo-

litej,
sp rawę

chcący

osobiśc i e

przedstawić

jakąkolwiek

Staroście . Wożny, któryby się ośmielił nie
kogokolwiek lu b nie wskazać drogi do pokolu przyjęć ma być natychmiast wydalony ze służby ..

wpuścić

Niniejsze
ujednostajnienia

zarządzenie
zewnętrznego

uważam

za podstawę
trybu przyjmowania

ludności.

Na ścisłe wykonanie tego zarządzenia, bez
na dzielnice i istniejące p rzyzwyczajenia,
kładę jaknajsiln iejszy nacisk.
Nasuwające s ię trudności nalety przez wyciętać . Nie będę przyjm ował żadnych wyjaśnień, co
do niemotn ośc i wykonania.
Jeszcze raz podkreślam konieczność bez-względnie _ sprawledUwego i jednakowego
wzgl ędu

2.

DZIENNIK

URZĘDOWY

".kłowauia wszystkich obywateli Rzeczypospo litej bez Jakichkolwiek wyjątków.
Wytyczną

lego

zarządzenia

rost... wszystk im podwładnym
j funkcjonarjuszom.
Załatwianie

wpoi Pan Sta_

sobi e

urzędnikom

inh:resantów w srosób bezpo-

średni,

szybki, życzliwy i sprawiedliwy. a wi(c zgodny z niniejszem zarządzeniem, będzie dla mnie
probierzem wartości pracy Pana Starosty.
5. DopOnowanle ",.kon_nla.

"

Obowiązek

dopilnowania wykonania tego
nalety do mnie i P.P. Wojewodów.
W czasie mych in spekcj i będę osobiście sprawdza ł
wykonanie.

zarzą d ze ni a

II. Pod.nle .a:arsilda:enla da

wladomoiCi 096In.}

Kopję niniejszego zarządzenia polecam wy :
wiesić w miejscu widocznem w budynku Starostwa,
urzędach gminnych i posterunkach
policji pans twowej.
7. Zatalenla p ....Clw nlew"konanlu
Upoważniam

zarządzenia.

Minister:
Sławol Składkowski.

z 'przesłaniem wszystkim Zwiertgminnym powyższego okólnika I ogło
szeniem treści jego na sesjach naczelników gmin,
polecam raz jeszcze podać to zarządze ni e do' powszechnej wiadomości z wezwani em do ludnoś ci, by
ściśle przestrzegała
postanowien. w niem sawarłyc h
\V

gminy. Wynika to z obowiązku nałożon ego na gm itly przepisa mi ast 17. ustawy o powszechnym obowiązku służby wojs kowej (Dz. Ust. Nr. 37. p. 252
z ,. 1925).
W wypadkach, gdy naczelnicy gmin, wykonując
swój okowiązek, natutony na nicb przepisami wymi enio nego paragrafu rozp. wyk . zmuszeni są do utyqa interwencji policji panstw. albo gdy wogóle
zachodzi potrzeba doprowadzen ia poborowego do
Komisji poborowej pod eskortą a to ze względu na
widoczny zam iar uchylania liię jego od stawienia s ię
przed komisją, koszly eskorty ponosi Skarb Państwa
a pok rywa je budżet Mini sterstwa Spraw W ewn.
z d ziału Policji państw. po myśli p. XVi. Rozkazu
Ko mendy Główn ej Po li cj i panstw. Nr. 282 z dnia
11. marca 1926 r.
Starosta Prezentkiewicz.
Pow . Komend zie Policji państwowej w J arosław iu
Komisariatowi Policji pa nstw. w Jarosław iu
i wszystkim Posterunko m Policji pań stw. w powiecie
przesyłam do w i adomości.
Starosta Prezentkiewic:z.

każdego

obywatela Rzeczypos poli tej, który w ciąg u 3 dni nie będzie przyjęty
przez Starostę, do wniesienia wprost na moje ręce
zatalenia, czy to w drodze li stown~j, czy telegraficznej .

związku

chnościom

Starosta Pnae:ntldewicz

L. 53647/26
Sch .

Nr. 2.

Obrót ziem ią na terenie
Pomor za.
Wskulek pi sma Okręgowego Urzędu Ziemskiego w G r u d z i ą d z u, z dnia 1t. grudnia
1926 r. L. Z20/ Płn. poleca m ogłosi ć w odpowiedni
sposób miejscowej ludn ośc i , te przy kupnie ziemi
na terenie Pomorza wykazać się trzeba zaŚw i adcze
niem właściwych Pow. Urz. Ziemsko stwierdzającem.
te do nabycia ziemi na terenie Pomorza niema przeszkód, gdy! zgłoszenia o nabycie ziemi bez wspomnianych za ś wiadc z.e n - uwzgh:;dniane nie będą.

L. 50154/26

Wp.

w POWIECIE.

DO MAGISTRATU MIASTA JAROSŁAWIA
I WSZYSTKICH ZWIERZCHNOŚCI GMINNYCH
W POWIECIE.

Wskutek reskryptu Mini sterstwa Spraw Wewn .
z daia lO/XII. 1926 Nr. O. B. 94<$6 wyjaśniam, że
kbltity 'Wyhlkte z pn.ełl s tawiania poborowych na kołtfls)e p'dbtl'rowe )1rzez naczelników gmin względnie
ich zastępców tak w okresie poboru, jak i przy dodaltowY'ćh k01nisJach poborowych , ponoszą ""Odnośne

Celem s p orzą dz enia sprawozdania weterynaryjnego do częgo potrzebne są śoisłe daty s.talystycwe wzywam P. T. by do końca lutego 1921
przedlożyły mi nasŁęplij;\Ce wykazy:
l) Wykaz ~ierów dorosłych, .kJaczy, w.ała
chow, irebi ąt ponitej 3 Jat i q,gólną SLLmę ,koru.

DO MAGISTRATU miasla

JAROSŁA WIA

i "'Szystkich ZWIERZCHNOŚCI GMINNYCH

•

•

2) Wyka z
()faZ

URZ ĘDOWy

DZIENNIK

Nr. 2.
buhaji,

krów,

wołów, jałownika

ogólną sumę .

3) Wykaz dokładny ŚWil'I, owiec, kóz, ufObiu, mułów i osłów.
Wykaz ten ma obejmować wszystkie domostwa w gminie i na fol warku a spo r ządzony ma
być przy rewizji, przy której nalety jak najdokład
niej s porządzić i zesumować kazdy rodz:lj osobno
i razem.
4) Wykaz l roku 1926 pfldty ch zwierzą t i
na jaką cho r obę·
5) Podać należy imię i nazwis ko oglądacza
ilegoi. 7astępc y.
6) Imi ę i nazwisko oraz daty koncesji, handlarzy koni, bydła, św ili i uprawn ionych podkowaczy.
Gminy miejskie ponadto przedłożą wykazy
-targów i jarmarków, ogó lny spęd na tyc h że, rodzaj
zw i erząt, wykaz w roku ubiegłym bitych w rzeźniach
buhajów, wołów, krów, jałówek, owiec, kóz i Świil.
Wszystki e wykazy maj<t kyć spo rz ądzone
czytelnie, odpowiadać prawdzie i na podstawie rzeuywistego dokonanego sp isu,
Czynności tej dopilnuje Policja pallshvowa.
Wykazy niedbałe lub niedokładnie sporzą
d zone b ędą zwrócone a pp . Naczeln icy do odpowiedzialności pociągnięci.

Gminy w których oględziny w rzeżniach
-sp rawują dyplom owani lekarze wetery naryjni mają
nadto przedło żyć wykaz za cały rok J9Z6 o dozorze
nad ubojem bydł a .
Starosta Prezentkiewicz
Komi sa rjatowi Policji pań stwowej w jaro sław iu
i wszystkim Posteru nkom Policj i państw. w powiecie
·do szczegółowego dopilnowanii\ przedłoże nia wyka,ów dokładnych jak i co do terminu.

3

stali z wyżej opisanego powodu, ciężko uszkodzeni
na ciele d waj żołnierze j adący sa mochodem .
Poniewcrl mimo kilkakrotnych stosownyc h
pouc ze ń przez Starostwo (ostatnio okólnik Starostwa
z 17/9. 1923, L. 30969/23) mi eszka ń cy powiatu ni e
stosują s ię ściśle do podanych im do wiadomości
pouczeń o przepisach porządkowych na drogach publicznych, polecam Magistratowi miasta jarosławia
i wszystkim Zwierzchnościom gminnym podać natyc hmiast ponownie
do publi cznej wiadomości,
w sposób w gminach praktykowany, że:
l) jec h ać sa mochodem , rowerem i zaprzę 
giem lub p ędzić zw i erzęta d omowe, woln o tylko
prawą stroną drogi,
2) wyprzedza ć jadące przed sobą samochody i zaprzęgi lub pędzone zwięrzęta, wolno tylko na
lewo, w ko{Jcu
3) wyprzedzany samochód
lub zap rzęg,
względnie pędzone zwierzęta, winno s i ę trzymać po
prawej stronie d rogi.
Chcący wyprzedzić jadące przed sobą samochody, zaprzęgi itd. winien dać odpowiedn i sygnał.
R ów noc ześnie po lecam podać do powszechIlej wiadomości, że niestosujący s ię do powy1szych
wskazówek, zostaną pociągnięci do su rowe j od powiedzi a 1ności admin istracyjno - karnt:j.
Ate9Y kierowco m samochodów, zaprzęgów
itd. przypominać ciąg le ich obowiązek przestrzegania
przepisów drogowych, polecam Magi stratowi miasta
Jarostawia i wszystkim Zwie rzch nościo m g minnym
umieśc i ć na odpowiednich miejscach przy drogach.
a szcugólnie przy wjazdach do miasta względnie
wsi, tablice sporządzone z trwałego materjału, z napi sem "jechać na prawo, wyprzedzać na lewo".
Co do s porządzenia jednolitych tablić, oraz
kosztów z tern związanych, należy s ię do 14 dni
po roz umie ć z Wydz iał e m powiatowym, jako władzą
kontroln ą finan sów gminnych.

Starosta Prezeotkiewicz
L. 1271/27.

'L , 127 1127.

•

T.

Ok61nlk
.DO MAGlST~ATU mias1a JAROSŁAWIA
ws.ystkIch ZWIE~ZCGlIOŚCI GMINNYCH
w POWIECIE.
W i>Statnith czasach zdarzają się często
wypadk i zderzania się samochodów z furami jad-lcymi niewł aściwą stroną drogi. Przed kilku dniami zo-

J arosław,

dnia 13. stycznia )927

T.
KOMISARjATOW I POLICJI PAŃSTWOWEJ
wszystkim POSTERUNKOM POLICJI PAŃSTW.
w POWIECIE

do wiadomości z pol~ceniem dopilnowania, a'by powyższe zarzą~zeoie było ciągle śC,iśle przestrz~ga n e .
Nie s to s ujących s ię do tychte należy donieść Starostwu w celu ukarania.
Równ~cześoie nal~ży do 4 ty,god ni doni eŚĆ..
czy wymienio]1e VI przedostatnim ,l\.s tępie ppwytszego
okólnika tablice. zostały w kaMej gminie umieszczonc.
Starosta Pre ll:!n t lti lZ wicz~

•

D Z I E N N I KUR Z

4

kursy

grudnia 1~26 f. L: 9276, odbędzie się w tej
Szk ole w roku 1927 i e d n o m i e s i ę c z n y kurs
podkownietwa dla kowali, którzy bez ukończenia
półrocznego kursu dla podkuwacz.y, pragną uzyskać
dowód uzd olnienia potrzebny do otrzymania uprawnienia do wykonywania samoistnie rzemiosła pod-

21.

a to na

o_w
" -yL-_______

--'N
. .=.2,-.
cc,-'-

Soli bezzwłocznie po otrzymaniu nalf'tylub ustaleniu odpowiednich warunków kredytowych pł"tności załatwiało, zawiadamiając rÓwnoczeŚnie o wydanem zleceniu wysyłkowem odpowiedni urząd skarbowy wzgl. inspektorat lub oddział
Kontroli skarbowej najbliższy stacji odbiorczt'j przesyłki wagonowej.
Organ Kontroli Skarbowej zawiadomiony o
wysyłce soli bydlęcej winien zbadać , czy wagon soli
nadszedł, czy sól była skażona oraz ostrzec odbiorcę, że wszelkie nadużycia z tą solą. a w szczególności utycie \jej na inne cele niż poprawa paszy.
będą karane w myśl obowiĄzujących przepisów karnych niezależnie od obowiązku zapłacenia odszkodowania monopolowego w wysokości przewidzianej

tości

Według doniesienia Kierownika Szkoły kucia
zwierzą t we Lwowie, ul. Żółkiewska Nr. 131 z dnia

kowllictwa,

D

Sprzedaży

L. RW. 7634 ex 1926.

Podkownictwo egzamina

Ę

podstawie

złoicuia

egzaminu

z podkownietwa przed Komisją egzaminacyjną, ustanowioną przez
Urząd Wojewódzki, do którego
mogą być dopuszczeni
przez Urząd Wojewódzki
kowalE' posiadający świadectwo nauki i dowód, te
prz.ynajmniej przez 3 lala pracowali jako czeladnicy
kowalscy przy kuciu zwierzĄt u koncesjollowtlnych
podkuwaczy.
Kurs jednomiesięczny lozpocznie s ię 15. maja i bt;dzie trwał do 15. czerwca 1927 r. - Chcący
wziąć udział w kursie któ ry jest kursem przygotowawczym prywainym, mającym na celu umożliwienie
kandydatom nabycie potrzebnych wiadomości, win n
s i~ zwrócić wprost do Kierownictwa wspomnianej
Szkoły.

Starosta Prelentkiewicz

ustawą·

Nad zużyciem soli tej winien organ skarbowy prowadzić kontrolę. W razie spostrzetenia przez
organ Kontroli skarbowej jakichkolwiek z tą solą
nadużyć należy natychmiast zawiadomić Biuro Sprzedaży Soli oraz I zbę Skarbową, załĄczając odpisy
sporządzonego protokołu.

Poleca się Izbom Skarbowym i Wydziałowi
Skarbowemu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wydać podległym organom odpowiednie do powyższe
go zarządzenia przepisy, wzgJ. upowatnienia.
Tryb postępowania przy wydawaniu pozwoen na nabycie soli bydlęcej przez hurtowników soli
adalnej pozostaje niezmieniony.
Odnośnie d o nabywania soli na cele przemysłowe dotychczasowe zarządzenia z 27. II. 1927
L. 3300 pozostają w mocy.
Starosta Prezentkiewicz

Lo 17513/B/1926.
W sprawie instrukcji na wydawanie
pozwoleń nabycia soli bydlęcej .
W ctlu s7.ybkiego z a łatwienia zamówitń na,
sól bydlęcą, skażoną dla poprawy paszy bydlęcej
zmienia s ię odnOŚne postanowienie tut. instrukcji
z dnia 27 lutego 1925 L. 3300/25 wydónej do §. 4
L. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 30. Xli. 1924 r w spos ób następujący:
Osoby wzg!. instytucje utrzymujące gospodarstwa rolne, po s iadające inwentarz tywy, w2gl
pozostające w belpośrednich stosunkach Ilandlowych
z rolnikami mogą nabywać po wyka laniu się upowatnien wydanemi przez urząd skarbowy akcyz
i monopolÓW państwowych w Biurze Sprzedaty Soli
lub instytucjac)l handlowych sól bydlęcą skażoną
przepisowo kolkotarem.
Zamówienia na sól bydlęcą na kopalni skatoną zaopatrzone w zezwolenie Urzędu Skarbowego
Akcyz i Monopolów Państwowych, będzie Biuro
Nakładem Stąrostwa w Jarosłąwiu.

L. 53214/26
Wyłudzanie wsparć

przez

włóczęgostwo .

DO MAGISTRATU MIASTA JAROSŁAWIA
; WSZYSTKICH ZWIERZCHNOŚCI GMINNYCH
w POWIECIE.
Zwierzchność gminna Leśniówka - doniosła
te Władysław Szott urodzony w roku 1898 w Leśniówce syn. Feliksa i Antoniny przynaletny do gminy Chorkówka podrótuje po kraju z toną Wiktorją
i wyłudza wsparcia na rachunek Leśniówka.
Wskutek odezwy Starostwa w Krośnie z dnia
21112. 1926 L. 42580 ostrzegam P. T. aby osobom
tym nic ud zie lały żadnych wspa rć ani pomocy, gdy t
w przystłoćci, wspomniana gmina, nie będzie zwracała udzielonych im wsparć.
Starosta Prelentkiewicr

Drukarnia S. Lirtmana '" Jarosiawiu.

•

