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DZIAŁ URZĘDOWY
104.
Przedruk z Dziennika Urzędowego Głównego Urzędu
Miar Nr 3 z dnia 29 marca 1938 r. poz. 38/9.

ROZPORZĄDZENIA
DYREKTORA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 24 marca 1938 r.
o terytorialnym podziale zakresu działania władz
Administracji Miar I i II instancji.
Na podstawie art. 19 Dekretu o miarach z dnia
8 lutego 1919 r. (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr 72 poz,
661) i art. 5 p. B2 statutu urzędów miar z dnia
7 sierpnia 1919 r. (Dz. U. R. P. Nr 74 poz. 429) za
rządza się co następuje: .
§ 1.
(pominięto)
V. Katowicki Okrąg Administracji Miar.
Terytorialny zakres działania Katowickiego
Okręgowego Urzędu Miar obejmuje obwody Miejs
cowych Urzędów Miar w Katowicach, Cieszynie,

Bielsku, Krakowie, Rybniku, Częstochowie i Sos
nowcu.
Obwód Miejscowego Urzędu Miar w Katowi
cach obejmuje miasta Katowice i Chorzów oraz
powiaty: katowicKi, pszczyński, świętochłowicki
i tarnogórski województwa śląskiego.
Obwód Miejscowego Urzędu Miar w Cieszy
nie obejmuje powiat cieszyński województwa ślą
skiego.
Obwód Miejscowego Urzędu Miar w Bielsku
obejmuje: m. Bielsko, powiat bielski województwa
śląskiego oraz powiaty bialski i żywiecki woje
wództwa krakowskiego.
Obwód Miejscowego Urzędu Miar w Krakowie
obejmuje m. Kraków, powiaty: bocheński, chrza
nowski, krakowski, myślenicki, i wadowicki woje
wództwa krakowskiego oraz powiat miechowski
województwa kieleckiego.
Obwód Miejscowego Urzędu Miar w Rybniku
obejmuje powiat rybnicki województwa śląskiego.
Obwód Miejscowego Urzędu Miar w Często
chowie obejmuje: m. Częstochowę, powiat często
chowski województwa kieleckiego oraz powiat
lubliniecki województwa śląskiego.
Obwód Miejscowego Urzędu Miar w Sosnow
cu obejmuje: m. Sosnowiec oraz powiaty: będziń
ski. olkuski i zawierciański województwa kielec
kiego.
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§3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życ±e
z dniem 1 kwietnia 1938 r., z wyjątkiem postano
wień punktów II, III i V § 1-go, które wchodzą
w życie z dniem 1 maja 1938 r.
Dyrektor Głównego Urzędu Miar:
(—) dr inż. Z. R a u s z e r.
GUM Nr 38. II. 553. 1.
105.
Urząd Wojewódzki Śląski
Wydział Przemysłu i Handlu.
Nr PH. 154. Katowice, dnia 14 kwietnia 1938 r.

KOMUNIKAT
w sprawie wskaźnika dro*yźnianego.
Komisja Parytetyczna do ustalenia wskaźnika
drożyźnianego ustaliła na posiedzeniu w dniu
5 kwietnia 1938 r. następujące zmiany w kosztach
utrzymania rodziny robotniczej od dnia 1 marca
1938 r. do dnia 31 marca 1938 r.:
A. Suma kosztów wyżywienia, oświetlenia, opału
i mieszkania:
w dniu 28 lutego 1938 r......................... 120,32 zł.
w dniu 31 marca 1938 r.
. 118,91 zł.
różnica:
1,41 zł.
czyli zniżka 1,17%.
B. Suma kosztów odzieży, bielizny i obuwia:
bez zmian {21,02 zł.)
C. Łączne koszta utrzymania (A i B):
w dniu 28 lutego 1938 r............................. 141,34 zł.
w dniu 31 marca 1938 r.
. 139,93 zł.

d.

Przedmiot

, Chleb żytni 65°/c
2 Mąka żytnia 65%
3 Krupy, grysik.
kasza, strączk.
4 Kartofle...
5 Warzywa . . .
6 Wolow. 20°/o doki.
7 Wieprzowina .
8 Słonina wędź.
9 Margarvîia . .
10 Masło ....
11 Smalec wieprz
12 Śledzie solone .
13 Watłujz (zastęp.
wołowinę) . .
14 Owoce suszone
15 Ser krowi . . .
16 Mleko niezbier.
17 Cukier
. .
18 Jaia...............
19 Węgiel kamień.
20 Gaz do kuchni.
21 Gaz do oświetl.
22 Elektryczność .
23 Mieszkanie .

« sś = řč ta
e3”“
—
Norma

S .
s
~crp:
«3

: lee
gJSan
U M

Kosit ooOlny
w/g. cen
I SI. 9. 1918.

różnica:
1,41 zł.
czyli zniżka 1,00%.
A. Suma kosztów wyżywienia, oświetlenia, opału
i mieszkania:

47 kg
4 „

0,35
0,36

16,45 0,34
1,44 0,35

15,98
1,40

U
10
15
2,5
0,5
1,5
1,5
1,"»
1,5
10

0,59
0,10
0,28
1,40
1,80
2,00
2,80
3,80
2,00
0,10

6,49
7,00
4,20
3,50
0,90
3,00
4,20
5,70
3,00
1,00

0,59
0,09
0,28
1,40
1,80
2,00
2,80
3,80
2.00
0,10

6,49
6,30
4,20
3,50
0,90
3,00
4,20
5,70
3,00
1,00

1,00
1,5 kg
3,10 9,00
3 „
1,40
1,75 „
0,80
28 litr. 0,28 7,8*
3,5 kg
1,00 3,50
10 szt. 0,10
1,00
2 ctr. 1,40 2,80
15 m*8 91 10
2 0,40
3 4 5 6 6.00
7
0,40 3,00
7,5 „
1,45
2,5 kwg. 0,58
2 pokoje
26,15
z kuchnią

3,10
0,80
0,28
1,00
0,08
1,40
0,40
0,40
0,58

1,00
9,30
1,40
7,84
3 50
0,80
2,80
6 00
3,00
1,45

*
„
„
„
„
„
»
„
szt.

Razem

120,32

26,15
118,91
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A. Suma kosztów wyżywienia, oświetlenia, opału
i mieszkania:
w dniu 28 lutego 1938 r.......................... 120,32 zł.
w dniu 31 marca 1938 r.
. 118,91 zł.
różnica:
1,41zł.
czyli zniżka 1,17%.
B. Suma kosztów odzieży, bielizny i obuwia:
bez znuany vzł 21,02)
C. Łączne koszta utrzymania (A i B):
w dniu 28 lutego 1938 r.............................141,34 zł.
w dniu 31 marca 1938 r.
. 139,93 zł.
różnica:
czyli zniżka 1,00%.
Za Wojewodę:
(—) Dr. Kulczycki Julian,
Radca.

1,41zł.

106.
STATUT MIEJSCOWY
MIASTA KATOWIC
z dnia 10 lutego 1938 r.
0 pobieraniu taks 1 opłat szkolnych w miejskich
szkołach średnich ogólnokształcących w Katowi
cach.
Na podstawie § 11 ordynacji miast z dnia
30 maja 1853 r. (Dz. u. pr. Nr 24 str. 389) i rozpo
rządzenia Wojewody Śląskiego z dnia 30 września
1937 r. o opłatach szkolnych w szkołach średnich
ogólnokształcących i zakładach kształcenia nau
czycieli, utrzymywanych przez Skarb Śląski, oraz
związki komunalne, jako też przy egzaminach nau
czycieli szkół powszechnych (Gazeta Urzędowa
Województwa Śląskiego Dział Administracji Szkol
nej z dnia 23 października 1937 r. Nr 10 poz. 282)
wydaje się za zgodą Rady Miejskiej następujący
statut miejscowy z mocą obowiązującą od dnia
1 września 1937 r.
§ 1.
Taksy i opłaty szkolne w miejskich szkołach
średnich ogólnokształcących wynoszą:
1. Taksa za egzamin wstępny do klasy
pierwszej lub wyższej .... 10,— zł.
2. Taksa za egzamin wstępny z różni
cy programów
..........................10,— zł.
3. Taksa za egzamin prywatny . . 10,— zł.
4. Taksa za egzamin wstępny do li
ceum ogólnokształcącego . . . 10,— zł.
5. Taksa za egzamin uzupełniający z
języka łacińskiego w zakresie gim
nazjum ogólnokształcącego
. .
8,— zł.
6. Taksa za egzamin przy przejściu z
gimnazjum zawodowego do gim
nazjum ogólnokształcącego
. . 10,— zł.
7. Taksa za egzamin przy przejściu
z liceum zawodowego do liceum
ogólnokształcącego
.... 20,— zł.
8. Taksa za egzamin dojrzałości (sta
rego typu)....................................... 12,— zł.
9. Taksa za pełny egzamin dojrzałości
dla eksternów (starego typu) . . 60,— zł.
10. Tausa za uzupełniający egzamin doj
rzałości dla eksternów (star. typu) 15,— zł.
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11. Taksa za egzamin ukończenia gim
nazjum prywatnego (bez praw) i dla
eksternów przed Państwową Ko
misją Egzaminacyjną . . . .40,— zł.
12. Taksa za wydanie duplikatu świa
dectwa rocznego lub półrocznego . 5,— zł.
13. Taksa za wydanie duplikatu świa
dectwa z egzaminu ukończenia
gimnazjum prywatnego (bez praw)
i dla eksternów, oraz świadectwa
dojrzałości
................................ 10,— zł.
14. Taksa administracyjna roczna . . 200,— zł.
14a. Taksa administracyjna roczna dla
uczniów (uczennic), wstępujących
poraz pierwszy do szkoły średniej
ogólnokształcącej.......................... 203,— zł.
§ 2.

Taksy, wymienione w § 1 punktach 1—7 po
winny być uiszczane w Dyrekcji szkoły przed
przystąpieniem ucznia (uczennicy) do egzaminu.
Sposób księgowania sum, otrzymywanych z po
wyższych taks normują przepisy rachunkowo-kasowe dla Dyrekcji Zakładów, utrzymywanych
przez Skarb Śląski. Taksy te rozdzielają Dyrekcje
szkół między egzaminatorów, jako wynagrodzenie
za udział w egzaminach, według osobnej instrukcji.
Sumy uzyskane od uczniów (uczennic) z tego ty
tułu powinny być podawane w liście wypłat wy
nagrodzeń egzaminatorów.
§ 3.
a) Taksy, wymienione w § 1, punktach 8—11
wpłacają eksterni, oraz uczniowie (uczennice)
szkół miejskich w Dyrekcji szkoły przed przystą
pieniem do egzaminu. Dyrekcje szkół miejskich
zebrane od uczniów (uczennic) taksy wpłacają za
pośrednictwem P. K. O. na konto Nr. 300.540 Wy
działu Skarbowego Urzędu Wojewódzkiego Ślą
skiego z dokładnym wyszczególnieniem tytułu
wpłaty przesyłając Urzędowi Wojewódzkiemu
(Wydziałowi Oświecenia Publicznego) wykazy
uczniów (uczennic), od których taksy te zostały
pobrane, dołączając dowód wpłacenia łącznej
kwoty.
b) Taksy wpłacone zasadniczo zwrotowi nie
podlegają. Wyjątkowo mogą być zwrócone taksy,
wymienione w § 1, punktach 8, 9, 10 i 11 i to tylko
w tym wypadku, gdy uczeń (uczennica) lub eks
tern z powodu choroby, powstałej po wpłaceniu
taksy — co powinno być stwierdzone zaświad
czeniem lekarskim — egzaminowi poddać się nie
może, względnie po wpłaceniu taksy do egzaminu
nie zostanie dopuszczony.
Zwrotu taks dokonuje Urząd Wojewódzki
Śląski.
W wypadku zwolnienia od egzaminu (§ 1,
pkt. 4—7) taksy egzaminacyjnej pobierać nie na
leży.
§4.
a) Taksy, wymienione w § 1, punktach 12
i 13 stanowią dochód gminy miasta Katowic
i wpłacane być powinny w Dyrekcji szkoły, która
wpłaca je z końcem każdego półrocza szkolnego
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do Głównej Kasy miejskiej, przesyłając równo
cześnie Magistratowi wykaz pobranych i wpłaco
nych kwot.
b) Za wydanie duplikatu świadectwa uiszcza
się zawsze prócz taksy wymienionej w § 1, punk
tach 12 i 13 także opłatę stemplową znaczkami
stemplowymi w wysokości, przewidzianej w usta
wie stemplowej t. j. znaczkami stemplowymi
0 wartości nominalnej 2 zł od każdej rozpoczętej
strony. Znaczki stemplowe nakleja się na wyda
nym duplikacie i kasuje się je.
§ 5.
Taksa administracyjna roczna, wymieniona
w § 1, punkcie 14 i 14a stanowi dochód gminy
miasta Katowic.
§ 6.
a) Od taks wymienionych w § 1, punktach
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, oraz od różnicy mię
dzy taksą dla uczniów dawnych i nowowstępujących w kwocie 3 zł (§ 1, punkt 14 i 14a) nikt zwol
niony być nie może. Zwolnień udzielać można je
dynie od taksy za egzamin dojrzałości eksternów
w szkołach średnich ogólnokształcących, taksy za
egzamin ukończenia gimnazjum prywatnego (bez
praw) i dla eksternów przed Państwową Komisją
Egzaminacyjną jako też od taksy administracyjnej
(§ 1, punkt 9, 10, 11 i 14).
b) Od taksy za egzamin dojrzałości ekster
nów (§ 1, punkt 1, 9, 10) i od taksy za egzamin
ukończenia gimnazjum prywatnego (bez praw)
1 dla eksternów (§ 1, punkt. 11) mogą być zwol
nieni w połowie kandydaci zupełnie niezamożni,
oraz dzieci czynnych funkcjonariuszów państwo
wych, wojewódzkich, komunalnych, wojskowych
zawodowych, czynnych funkcjonariuszów Admini
stracji Lasów Państwowych, oraz funkcjonariu
szów przedsiębiorstw państwowych: „Polskie Ko
leje Państwowe“ oraz „Polska Poczta. Telefon
i Telegraf“, a także i sami czynni funkcjonariusze
państwowi, wojewódzcy, komunalni, wojskowi za
wodowi, pobierający uposażenie służbowe lub wy
nagrodzenie ze Skarbu Państwa, Skarbu Śląskiego,
albo kas związków komunalnych, jako też czynni
funkcjonariusze Administracji Lasów Państwo
wych i czynni funkcjonariusze przedsiębiorstw
państwowych : „Polskie Koleje Państwowe“ i „Pol
ska Poczta, Telefon i Telegraf“. Całkowicie zwol
nieni od tej taksy mogą być wyjątkowo kandy
daci zupełnie ubodzy i to w granicach 10°/o wszyst
kich kandydatów dopuszczonych do egzaminu,
przy czym pierwszeństwo mieć powinny dzieci
niezamożnych inwalidów wojennych, powstańców
śląskich, oraz dzieci niezamożnych kawalerów or
deru „Virtuti Militari“ i odznaczonych „Krzyżem“
lub „Medalem Niepodległości“, wreszcie sami nie
zamożni inwalidzi wojenni, powstańcy śląscy, ka
walerowie orderu „Virtuti Militari“ i odznaczeni
„Krzyżem“ lub „Medalem Niepodległości“.
Od taksy wymienionej w § 1 punkt 9, 10 i 11
zwalnia Urząd Wojewódzki Śląski (Wydział
Oświecenia Publicznego).
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Państwowe“ oraz „Polska Poczta, Telefon i Tele
§ 7.
a) Taksy administracyjne, wymienione w § 1, graf“ mogą korzystać z częściowego lub całkowi
punktach 14 i 14a powinny być wpłacane w dwóch tego zwolnienia od taksy administracyjnej, prze
równych ratach półrocznyh z początkiem danego widzianej w § 1, punkcie 14 i 14a. Zwolnienia takie
półrocza, najpóźniej jednak dc dnia 20 listopada muszą się jednak mieścić w granicach normy do
za pierwsze półrocze i do dnia 20 kwietnia za zwolonej.
c) Całkowite zwolnienie od +aksy administra
drugie półrocze szkolne.
cyjnej,
przewidzianej w § 1, punkcie 14 i 14a należy
b) W okresie trudnych warunków ekonomicz
nych może Magistrat zezwolić na wpłacanie taksy stosować w pierwszym rzędzie w odniesieniu do
administracyjnej w ratach w każdym półroczu ro dzieci niezamożnych inwalidów wojennych, po
dzicom tych uczniów (uczenmc), którym było by wstańców śląskich, kawalerów orderu „Virtuti Mi
trudno, ze względu na niezamożność, rodzaj zaję litari“ odznaczonych „Krzyżem“ lub „Medalem
cia (robotnicy), ilość dzieci wysyłanych do szkół Niepodległości“, oraz do stypendystów gminnych
i tym podobne okoliczności, uiścić naraz całą wy i młodzieży z wychodźtwa i repatriacji, pozosta
jącej pod opieką Towarzystwa Pomocy Dzieciom
znaczoną opłatę.
W każdym razie cała przypadająca z tego ty i Młodzieży Polskiej z Kresów.
tułu należytość powinna być wyrównana w pierw
§ 9.
szym półroczu roku szkolnego do dnia 20 listo
a)
Określonych
powyżej
ulgowych taks ad
pada, w drugim zaś półroczu szkolnym do dnia
ministracyjnych
i
zwolnień
od
opłaty administra
20 kwietnia.
c) Od uczniów (uczennic), którzy przed osta cyjnej udziela Magistrat co półrocze na wniosek
tecznym terminem płatności występują ze szkoły Rady Pedagogicznej szkoły, stosownie do stanu
nie uiściwszy taksy, nie należy żądać opłacenia majątkowego rodziców, uczniom (uczennicom),
którzy pilnością i postępem w nauce na to zasłu
taksy administracyjnej.
d) W razie niezapłacenia rat taksy w ustalo gują. Decyzja Magistratu jest ostateczna.
Rady Pedagogiczne powinny przy rozpatry
nych wyżej terminach, uczniowie (uczennice) nie
zostana dopuszczeni do dalszych zajęć szkolnych. waniu podań o zwolnienie od taks rozważyć do
Niezapłacone taksy szkolne ściągnięte będą we kładnie warunki, w jakich młodzież poza szkołą
dług zasad obowiązujących przy egzekucji danin pozostaje.
b) Radom Pedagogicznym przysługuje prawo
komunalnych.
przedstawienia wniosków na udzielenie ulgowej
§b.
taksy administracyjnej, oraz na Częściowe lub cał
a) Z ulgowej taksy administracyjnej w wy kowite zwalnianie od taksy administracyjnej, w za
sokości 50°/o normalnej taksy, wskazanej w § 1, kresie powyżej podanym, w granicach 20% sumy,
punktach 14 i 14a korzystają dzieci czynnych funk- którą gmina miasta Katowic jako utrzymująca
cjonariuszów państwowych, wojewódzkich, komu szkołę powinna by uzyskać z opłat, gdyby wszyst
nalnych i wojskowych zawodowych, pobierających kie dzieci czynnych funkcjonariuszów państwo
uposażenie służbowe i wynagrodzenie ze Skarbu wych, wojewódzkich, komunalnych, zawodowych
Państwa, Skarbu Śląskiego i Kasy Związków Ko wojskowych. Administracji Lasów Państwowych
munalnych, oraz czynnych funkcjonariuszów Ad i przedsiębiorstw państwowych: „Polskie Koleje
ministracji Lasów Państwowych i czynnych funk Państwowe“ i „Polska Poczta, Telefon i Telegraf“
cjonariuszów przedsiębiorstw państwowych: „Pol wpłaciły połowę taksy, a pozostałe całą taksę.
skie Koleje Państwowe“ i „Polska Poczta. Tele
c) Gdyby jakieś wyjątKowe względy zmu
fon i Telegraf“, o ile wykazują postęp w nauce szały Rady Pedagogiczne do przedstawienia wnio
dostateczny i sprawowanie dobre, z zastrzeże sków na udzielanie większej liczby zwolnień,
niem, że rodzice ich nie posiadają znaczniejszego względnie ulg i zwolnień na kwotę wyższą, niż
majątku.
to wskazano w ustępie poprzednim, powinny dy
Przez postęp w nauce dostateczny rozumie rekcje szkół, uzyskać na to zgodę Magistratu, wy
się postępy przynajmniej dostateczne ze wszyst stępując z wnioskami w pierwszym półroczu
kich przedmiotów naukowych na świadectwie pół szkolnym do dnia 1 listopada, w drugim zaś pół
rocznym, na świadectwie zaś rocznym przynaj roczu szkolnym do dnia 1 kwietnia.
mniej postęp ogólny dostateczny, uprawniający
d) Wnioski Rad Pedagogicznych o udzielenie
ucznia (uczennicę) do przejścia do następnej klasy zwolnień od taksy administracyjnej przedstawiają
z początkiem następnego roku szkolnego.
Dyrekcje szkół Magistratowi najpóźniej do dnia
b) Dzieci rodziców niezamożnych, o ile wy 5 października, tak by Magistrat do dnia 20 paź
kazują postęp w nauce dostateczny i sprawowanie dziernika mógł powziąć ostateczną decyzję. Wnio
dobre, mogą korzystać z częściowego lub całko ski przedstawia Dyrekcja szkoły na podstawie
witego zwolnienia od taksy administracyjnej, prze uchwały Rady Pedagogicznej, na skutek podań
widzianej w § 1, punkcie 14 i 14a. W wyjątkowych wniesionych do Dyrekcji szkół przez rodziców,
wypadkach również dzieci czynnych funkcjona opiekunów, lub opieki domowe uczniów (uczennic).
riuszów państwowych, wojewódzkich, komunal Podania te wniesione być powinny najpóźniej do
nych, zawodowych wojskowych, czynnych funk dnie 20 września. Dyrekcje szkół żądać mogą
cjonariuszów Administracji Lasów Państwowych uzupełnienia podań zaświadczeniami o stanie ma
i przedsiębiorstw państwowych: „Polskie Koleje jątkowym.
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e) Czynni funkcjonariusze państwowi, woje
wódzcy, komunalni, zawodowi wojskowi, czynni
funkcjonariusze Administracji Lasów Państwo
wych i przedsiębiorstw państwowych: „Pol
skie Koleje Państwowe“ i „Polska Poczta,
Telefon i Telegraf“ nie składają podań o udzie
lenie ulgowej taksy administracyjnej, przewi
dzianej w § 1, punkcie 14 i 14a. Dyrekcje szkół
powinny jednak zażądać od nich foimalnego za
świadczenia, że interesowany jest czynnym funk
cjonariuszem państwowym, wojewódzkim, komu
nalnym, zawodowym wojskowym, lub też czyn
nym funkcjonariuszem Administracji Lasów Pań
stwowych, względnie przedsiębiorstw państwo
wych: „Polskie Koleje Państwowe“ i „Polska
Poczta, Telefon i Telegraf“ a w razie wątpliwości
przedłożenia świadectwa o stanie majątkowym.
Uczniowie (uczennice), którzy uzyskali zwol
nienie od taksy administracyjnej przewidzianej
w § 1, punkcie 14 i 14a w pierwszym półroczu
szkolnym, korzystają ze zwolnienia i w następnym
półroczu szkolnym, o ile istnieją nadal warunki,
od których zależy zwolnienie. Uczniowie (uczen
nice) nie zwolnieni od taksy administracyjnej obo
wiązani są wpłacać ją bezzwłocznie po zakomuni
kowaniu im odnośnych decyzji Magistratu.
f) Nowowstepujący uczniowie (uczennice)
w pierwszym półroczu szkolnym nie mogą być
zwolnieni od taksy administracyjnej przewidzianej
w § 1, punkcie 14 i i 14a. Nie dotyczy to dzieci
czynnych funkcjonariuszów państwowych, woje
wódzkich, komunalnych, zawodowych wojsko
wych, Administracji Lasów Państwowych i przed
siębiorstw państwowych: „Polskie Koleje Państ
wowe“ oraz „Polska Poczta, Telefon i Telegraf“.
W wypadkach, zasługujących na szczególne
uwzględnienie Magistrat będzie mógł udzielać
w drodze wyjątku ulgowych taks administracyj
nych i zwolnień od nich nowowstępującym ucz
niom (uczennicom) w pierwszym półroczu szkol
nym.
g) W sprawach, związanych z pobieraniem
(egzekwowaniem) taksy nie unormowanych niniej
szym statutem lub umarzaniem, w wyjątkowych
wypadkach, nieściągalnych taks od uczniów
(uczennic) szkół średnich ogólnokształcących,
utrzymywanych przez gminę miasta Katowic de
cyduje Magistrat.
§ 10.

a) Prócz powyżej podanych taks i opłat
szkolnych pobierają dyrekcje szkół średnich ogól
nokształcących opłaty na „Fundusz Wychowania
Fizycznego“ w wysokości 4 zł rocznie w dwóch
ratach półrocznych.
b) Od opłaty tej nikt zwolniony być nie
może.
c) Dochody z tego źródła pochodzące zuży
wają dyrekcje szkół w sposób, określony specjal
nymi przepisami. Z „Funduszu Wychowania Fi
zycznego“ uiszczają dyrekcje szkół opłaty na
„Fundusz Szkolnych Schronisk Wycieczkowych“
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w wysokości 1 zł od każdego ucznia (uczennicy)
rocznie, oraz opłaty na „Międzyszkolne Kluby
Sportowe“ w wysokości 8 zł od każdego ucznia
(uczennicy) członka „Międzyszkolnego Klubu Spor
towego“ rocznie. Księgowanie opłat na „Fundusz
Wychowania Fizycznego“ regulują przepisy rachunkowo-kasowe, obowiązujące w szkołach pań
stwowych.
§ 11.
Prócz powyższych taks i opłat mogą być po
bierane od uczniów (uczennic), korzystających ze
szkolnej pomocy dentystycznej opłaty, według
obowiązującego cennika, od uczniów (uczennic)
zaś korzystających ze szkolnej pomocy lekarskiej
opłaty w wysokości faktycznych kosztów lekarstw
i ■ opatrunków.
§ 12.
Żadnych innych taKS i opłat szkolnych, bez
specjalnego zezwolenia Urzędu Wojewódzkiego
Śląskiego (Wydziału Oświecenia Publicznego) po
bierać nie wolno.
§ 13.
Z chwilą wejścia w życie niniejszego statutu
tracą moc obowiązującą wszelkie postanowienia
statutu miejscowego z dnia 15 marca 1937 r. o po
bieraniu taks i opłat szkolnych w miejskich gim
nazjach: męskim i żeńskim w Katowicach.
Katowice, dnia 10 lutego 1938 r.

Magistrat:
( —) Dr Kocur.
(—) S k u d 1 a r z.
Urząd Wojewódzki Śląski
Wydział Ośw. Publ.
Nr O. P. 1-1/173/9. Katowice, dnia 15 marca 1938 r.
Powyższy statut zatwierdza się z tą zmianą,
że ustęp ostatni § 6 otrzymuje brzmienie: „Od
taksy wymienionej w § 1 punkt 9, 10 i 11 zwalnia
Urząd Wojewódzki Śląski — Wydział Oświecenia
Publicznego“.
Za Wojewodę:
(—) M. Zawidzki,
Naczelnik Wydziału Ośw. Publicznego. 80
107.
STATUT MIEJSCOWY
MIASTA KATOWIC
z dnia 10 lutego 1938 r.
o pobieraniu taks i opłat szkolnych w miejskich
szkołach zawodowych w Katowicach.
Na podstawie § 11 ordynacji miast z dnia
30 maja 1853 r. (Dz. u. pr. Nr 24 str. 389) i rozpo
rządzenia Wojewody Śląskiego z dnia 30 września
1937 r. o opłatach szkolnych w szkołach zawodo
wych Województwa Śląskiego (Gazeta Urzędowa
Województwa Śląskiego — Dział Administracji
Szkolnej z dnia 23 października 1937 r. nr 10, poz.
283) wydaje się za zgodą Rady Miejskiej następu
jący statut miejscowy z mocą obowiązującą od
dnia 1 września ly37 r.
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§ 1.

Taksy i opłaty szkolne w miejskich
zawodowych wynoszą:
1. Taksa za egzamin wstępny w gimna
zjum zawodowym, zorganizowanym
według nowego ustroju ....
2. Taksa za badanie psychotechniczne .
3. Taksa wstępna, czyli wpisowe .
.
4. Taksa za egzamin końcowy .
.
5. Taksa dla eksternów za egzamin
w zakresie programu średniej szkoły
zawodowej................................60,—
6. Taksa za świadectwo ukończenia
szkoły względnie złożenia egzaminu
końcowego..................................5,—
Uwaga: Świadectwa (wykazy po
stępów) roczne, półroczne względnie
semestralne wydaje się bezpłatnie.
7. Taksa za duplikat świadectwa ukoń
czenia szkoły, względnie świadectwa
złożenia egzaminu końcowego
. .
8. Taksa za duplikat świadectwa (wy
kazu postępów) rocznego, półrocz
nego, względnie semestralnego
.
9. Taksa administracyjna:
1) w szkole handlowej, zorganizo
wanej według dawnego ustroju,
rocznie..............................150,—
2) w gimnazjum kupieckim, zorgani
zowanym według nowego ustro
ju, rocznie....................... 150,—

szkołach

5,—
2,—
10,—
10,—

zł.
zł.
zł.
zł.
zł.
zł.

10,— zł.
12,— zł.

zł.
zł.

§ 2.
a) Taksy, wymienione w § 1 punktach 1, 2
i 5 powinny być wpłacone w Dyrekcji szkoły
przed przystąpieniem kandydata do egzaminu.
Taksy te rozdziela Dyrekcja szkoły według in
strukcji pomiędzy egzaminatorów, względnie pro
wadzących badanie psychotechniczne, jako wyna
grodzenie za udział w egzaminach lub w badaniach
psychotechnicznych. Sumy uzyskane od uczniów
(uczennic), z tego tytułu powinny być podawane
w liście wypłat wynagrodzeń egzaminatorów.
Sposób księgowania sum, otrzymywanych
z powyższych taks normują przepisy rachunkowokasowe dla dyrekcji zakładów, utrzymywanych
przez Skarb Śląski.
b) Taksy wymienione w § 1 punkcie 3, 4 i 6
wpłacają uczniowie (uczennice) w dyrekcji szkoły.
Dyrekcja zebrane sumy przelewa na dochód gminy
miasta Katowic, przesyłając Magistratowi wyka
zy uczniów (uczennic), od których taksy te zostały
pobrane.
c) Taksy wymienione w § 1 punktach 7 i 8
wpłacane być powinny w dyrekcji szkoły, która
przelewa je do Głównej Kasy Miejskiej w sposób
określony w ustępie poprzednim.
d) Za wydanie duplikatu świadectwa uiszcza
się zawsze, prócz taksy wymienionej w § 1 punk
tach 7 i 8 także opłatę stemplową znaczkami stem
plowymi w wysokości, przewidzianej w ustawie
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stemplowej, t. j. znaczkami stemplo-vymi o war
tości nominalnej zł 2,— od każdej rozpoczętej
strony.
Znaczki stemplowe na wydanym duplikacie
nakleja i kasuje się.
e) Taksa wymieniona w § 1 punkcie 9 stano
wi dochód gminy miasta Katowic.
§ 3.
a) Do opłacania taks obowiązani są zasadni
czo wszyscy uczniowie (uczennice) i eksterni.
b) Taksy, wymienione w § 1 punktach 1, 2,
4 i 5 powinny być uiszczane przed przystąpieniem
do egzaminu, taksy zaś wymienione w punkcie 6
po uzyskaniu informacji urzędowej o dodatnim
postępie końcowym lub o dodatnim wyniku egza
minu końcowego, a przed wydaniem świadectwa.
Taksy wymienione w § 1 punkcie 7 i 8 powinny
być uiszczane przed wydaniem duplikatu. Taksy,
wymienione w § 1 punkcie 3, powinny być uiszcza
ne po przyjęciu ucznia — uczennicy do szkoły,
nie później jednak, niż w ciągu 3 tygodni od daty
przyjęcia do szkoły.
c) Taksy administracyjne, wymienione w § 1
punkcie 9 powinny być wpłacane zasadniczo
w dwóch równych ratach półrocznych, z począt
kiem danego półrocza szkolnego, najpóźniej jednak
do dnia 20 listopada za pierwsze półrocze i do
dnia 20 kwietnia za drugie półrocze szkolne.
d) W okresie trudnych warunków ekono
micznych może Magistrat zezwolić na wpłacanie
taksy administracyjnej w ratach w każdym pół
roczu szkolnym od tych uczniów (uczennic), któ
rych rodzicom było by trudno, ze względu na niezamozność, rodzaj zajęcia (robotnicy), ilość dzieci
wysyłanych do szkół itp. okoliczności, uiścić naraz
całą wyznaczoną opłatę.
W każdym razie cała przypadająca z tego ty
tułu należytość powinno być wyrównana w termi
nie podanym w punkcie c).
e) Od taks, wymienionych w § 1 punktach 1
2, 3,' 4, 5, 6, 7 i 8 nikt zwolniony być nie może.
Zwolnień można udzielać jedynie o*d taksy admini
stracyjnej, wymienionej w § 1 punkcie 9.
f) Od uczniów (uczennic), którzy przed osta
tecznym terminem płatności występują ze szkoły,
nie uiściwszy taksy nie należy żądać opłacenia
taksy administracyjnej.
g) Taksy wpłacone zasadniczo zwrotowi nie
podlegają. Wyjątkowo może być zwrócona taksa
wymieniona w § 1 punkcie 5 w tym wypadku, gdy
ekstern z powodu choroby powstałej po wpłace
niu taksy — co winno być stwierdzone świadec
twem lekarskim — egzam.nowi poddać się nie
może, względnie po wpłaceniu taksy do egzaminu
dopuszczony nie zostanie.
§ 4.
a) Ulgową taksę administracyjną, wynoszącą
30°/o normalnej taksy, wskazanej w § 1 punkcie 9
opłacają dzieci czynnych funkcjonariuszów pań
stwowych, wojewódzkich, komunalnych i wojsko
wych zawodowych, pobierających uposażenie
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służbowe lub wynagrodzenie ze Skarbu Państwa,
Skarbu Śląskiego i Kas Związków Komunalnych
oraz czynnych iunkcjonariuszów Administracji La
sów Państwowych i czynnych iunkcjonariuszów
przedsiębiorstw państwowych: „Polskie Koleje
Państwowe“ i „Polska Poczta, Telefon i Telegraf“,
0 ile wykazują postęp w nauce dostateczny i spra
wowanie dobre, z zastrzeżeniem, że rodzice ich
nie posiadają znaczniejszego majątku.
Przez postęp w nauce dostateczny rozumie
się postępy przynajmniej dostateczne ze wszyst
kich przedmioptów naukowych na świadectwie
półrocznym, na świadectwie zaś rocznym przy
najmniej postęp ogólny dostateczny, uprawniający
ucznia — uczennicę do przejścia do następnej
klasy (semestr, kurs), z początkiem następującego
roku szkolnego.
b) Dzieci rodziców niezamożnych, o ile wy
kazują postęp w nauce dostateczny i sprawowanie
dobre, mogą uzyskać częściowe lub całkowite
zwolnienia od taksy administracyjnej. W wyjątko
wych wypadkach również dzieci czynnych funkcjonariuszów państwowych, wojewódzkich, komu
nalnych, zawodowych wojskowych, czynnych
iunkcjonariuszów Administracji Lasów Państwo
wych i przedsiębiorstw państwowych: „Polskie
Koleje Państwowe“ oraz „Polska Poczta, Telefon
1 Telegraf“ mogą korzystać z częściowego lub cał
kowitego zwolnienia od zniżonej do 30% taksy
administracyjnej.
Zwolnienia takie muszą jednak mieścić się
w granicach normy dozwolonej.
c) Całkowite zwolnienia od taksy admini
stracyjnej należy stosować w pierwszym rzędzie
w odniesieniu zarówno do samych niezamożnych
inwalidów wojennych, powstańców śląskich, ka
walerów orderu „Virtuti Militari“, odznaczonych
„Krzyżem“ lub „Medalem Niepodległości“ jak i ich
dzieci, a nadto do stypendystów gminnych i mło
dzieży z wychodźtwa, oraz repatriacji, pozosta
jącej pod opieką Towarzystwa Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Polskiej z Kresów.
§5.
a) Określonych powyżej ulgowych taks ad
ministracyjnych i zwolnień od opłaty taksy admi
nistracyjnej udziela Magistrat co półrocze na wnio
sek Rady Pedagogicznej szkoły, stosownie do sta
nu majątkowego rodziców — uczniom (uczenni
com), którzy pilnością i postępem w nauce na to
zasługują. Decyzja Magistratu jest ostateczna.
b) Rada Pedagogiczna powinna przy rozpa
trywaniu podań o zwolnienia od taks rozważyć
dokładnie warunki, w jakich młodzież poza szkołą
pozostaje.
c) Radzie Pedagogicznej przysługuje prawo
przedstawienia wniosków na udzielenie ulgowej
taksy administracyjnej oraz na częściowe lub cał
kowite zwalniania od taksy administracyjnej
w wysokości nieprzekraczającej 20% wpływu, jaki
osiągnęłaby szkoła, pobierając całkowitą taksę
administracyjną, wym'enioną w § 1 punkcie 9 od
wszystkich uczniów (uczennic), zapisanych do
szkoły.

Wojew. Śląskiego

157

Gdyby jakieś wyjątkowe względy zmuszały
Radę Pedagogiczną do przedstawiania wniosków
na udzielanie ulg i zwolnień na kwotę wyższą, niż
wyżej wskazana, powinna dyrekcja szkoły uzy
skać na to zgodę Magistratu, występując z wnio
skami w pierwszym półroczu szkolnym do dnia
1 listopada, w drugim zaś półroczu szkolnym do
dnia 1 kwietnia.
d) Decyzja Magistratu nad wnioskami Rady
Pedagogicznej o udzielaniu ulgowych taks admi
nistracyjnych lub o częściowym względnie całko
witym zwolnieniu od taksy następuje w przeciągu
8 tygodni od początku półrocza względnie seme
stru na skutek podań, wniesionych do dyrekcji
szkoły przez rodziców, opiekunów, opieki domowe
uczniów (uczennic) lub samych pełnoletnich ucz
niów (uczennic), najpóźniej w przeciągu 4 tygodni
od początku półrocza, względme semestru.
Dyrekcja szkoły może żądać uzupełnienia po
dań zaświadczeniami o stanie majątkowym.
e) Czynni funkcjonariusze państwowi, woje
wódzcy, komunalni, zawodowi wojskowi, czynni
funkcjonariusze Administracji Lasów Państwowych
i przedsiębiorstw państwowych: „Polskie Koleje
Państwowe“ i „Polska Poczta, Telefon i Telegraf“
nie składają podań o udzielenie zwolnienia od
taksy administracyjnej. Dyrekcja szkoły powinna
jednak zażądać formalnego zaświadczenia, że in
teresowany jest czynnym funkcjonariuszem pań
stwowym, wojewódzkim, komunalnym, zawodo
wym wojskowym lub też czynnym funkcjonariu
szem Administracji Lasów Państwowych, wzglę
dnie przedsiębiorstw państwowych: „Polskie Ko
leje Państwowe“ i „Polska Poczta, Telefon i Tele
graf“, a w razie wątpliwości przedłożenia świa
dectwa o stanie majątkowym.
f) Uczniowie (uczennice), którzy uzyskalifo )
zwolnienie od taksy administracyjnej w pierwszym
półroczu szkolnym, korzystają ze zwolnienia
i w następnym półroczu szkolnym, o ile istnieją
nadal warunki, od których zależy zwolnienie.
Uczniowie (uczennice) nie zwolnieni (nione) od
taksy administracyjnej zobowiązani (ne) są wpła
cić ją bezzwłocznie po zakomunikowaniu im od
nośnych decyzyj Magistratu, najpóźniej jednak
w terminach ostatecznych, wyznaczonych w § 3
ustępie c.
g) Nowo-wstępujący (ce) uczniowie (uczen
nice) w pierwszym półroczu szŁ Dlnym od żadnych
opłat nie mogą być zwolnieni (nione). Nie dotyczy
to dzieci czynnych iunkcjonariuszów państwo
wych, wojewódzkich, komunalnych, zawodowych
wojskowych, Administracji Lasów Państwowych
i przedsiębiorstw państwowych: „Polskie Koleje
Państwowe“ oraz „Polska Poczta, Telefon i Tele
graf“.
h) W wypadkach zasługujących na szcze
gólne uwzględnienie Magistrat będzie mógł udzie
lać w drodze wyjątku ulgowych taks administra
cyjnych i zwolnień całkowitych od nich nowowstępującym uczniom (uczenicom) w pierwszym
półroczu szkolnym.
i) W sprawach, związanych z pobieraniem
(egzekwowaniem) taksy administracyjnej nie unor
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mowanych niniejszym statutem lub umarzaniem
w wyjątkowych wypadkach nieściągalnych taks
administracyjnych od uczniów (uczennic) — decy
duje Magistrat.
§ 6.
a) Prócz powyżej podanych taks i opłat
szkolnych pobiera gmina miasta Katowic opłaty na
„Fundusz doraźnych pomocy naukowych i biblio
teki uczniowskiej“, „Fundusz Wychowania fizycz
nego“, „Fundusz Leczniczy i higieny“.
b) Na „Fundusz doraźnych pomocy nauko
wych i biblioteki uczniowskiej“ opłacają uczniowie
(uczennice) szkół zawodowych wymienionych
w § 1 punkcie 9 ust. 1 i 2 półrocznie . 9,— zł.
z czego przeznacza się na doraźne pomoce
naukowe.............................................5,— zł.
na bibliotekę zaś uczniowską i prenume
ratę pism zwłaszcza zawodowych
kwotę.............................................. 4,— zł.
c) Na „Fundusz wychowania fizycznego“
opłacają uczniowie (uczennice) szkół wymienio
nych w § 1 punkcie 9 ust. 1 i 2 półrocznie
kwotę..........................................................4,— zł.
z czego przeznacza się na gry ruchowe
i przyrządy gimnastyczne kwotę . 2,— zł.
na wszelkie zaś wycieczki szkolne kwotę 2,— zł.
d) Na „Fundusz leczniczy i higieny“ opłacają
uczniowie (uczennice) szkół zawodowych, wymie
nionych w § 1 punkcie 9 ust. 1 i 2 półrocznie
kwotę..................................................... 3,— zł.
e) Od opłat wymienionych w niniejszym pa
ragrafie niKt zwolniony być nie może, wpłacone
kwoty zwrotowi nie podlegają.
f) Opłaty wymienione w § 6 ustępie b) i d)
winny być wpłacane w Głównej Kasie Miejskiej
w terminacn ustalonych w § 3 ustępie c, zaś opłatę
wyszczególnioną w § 6 punkcie c) ściąga Dyrekcja
szkoły, przy czym sposób pobierania, przechowy
wania i księgowania sum, otrzymanych z tytułu
opłat na „Fundusz wychowania fizycznego“ nor
mują przepisy dla Dyrekcji jako specjalnych po
borców, wvdane przez Wydział Oświecenia Pu
blicznego — Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego
dla szkół państwowych. Kwoty ponad zł. 100,—
wpłacać należy na osobne konto do Miejskiej Ko
munalnej Kasy Oszczędności na oprocentowanie
za wypowiedzeniem dziennym.
Z końcem roku szkolnego, najpóźniej do dnia
15 sierpnia Dyrekcja winna złożyć Deputacji Ad
ministracyjnej miejskich kupieckich zakładów nau
kowych szczegółowe sprawozdanie z zużycia sum,
jakie wpłynęły od uczniów z tytułu opłat, przewi
dzianych w § 6 punkcie c).
g) Z „Funduszu wychowania fizycznego“
uiszcza Dyrekcja opłaty na „Fundusz szkolnych
schronisk wycieczkowych“ w wysokości zł. 0,50
od każdego ucznia (uczennicy) rocznie oraz opłaty
na „Międzyszkolne Kluby Sportowe“ w wysokości
zł 3,— od każdego ucznia (uczennicy) — członka
„Międzyszkolnego Klubu Sportowego“ rocznie.
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h) W przyszłych budżetach szkół objętych
niniejszym, statutem, przewidzieć należy w wyd itkach na pomoce naukowe, biblioteki nauczyciel
skie i uczniowskie całkowity wpływ uzyskany
z „Funduszu doraźnych pomocy naukowych i bi
blioteki uczniowskiej“.
i) W wypadkach szczególnych, za każdora
zowym zezwoleniem Deputacji Administracyjnej
miejskich kupieckich zakładów naukowych opłaty,
przewidziane na „Fundusz doraźnych pomocy nau
kowych i biblioteki uczniowskiej“ (część fundu
szów przewidziana na doraźne pomoce naukowe)
mogą być zużyte na cele szersze, związane z pod
niesieniem nauczania w zakładzie.
§ 7.
Żadnych innych taks i opłat szkolnych, bez
specjalnego zezwolenia Urzędu Wojewódzkiego
Śląskiego (Wydziału Oświecenia Publicznego) po
bierać me wolno.
§ 8.

Z chwilą wejścia w życie niniejszego statutu
tracą moc obowiązującą wszelkie postanowienia
statutu miejscowego z dnia 25 marca 1931 r. o po
bieraniu opłat szkolnycłi w miejskiej szkole han
dlowej w Katowicach.
Katowice, dma 10 lutego 1938 r.

Magistrat:
(—) Dr Kocur.
(—) S k u d 1 a r z.
Urząd Wojewódzki Śląski
Wydział Ośw. Publ.
Nr. O.P. 1. 228/12. Katowice, dnia 15 marca 1938 r.
Powyższy statut zatwierdza się.
Za Wojewodę:
(—) M. Zawidzki,
Naczelnik Wydziału Ośw. Publicznego. 79

DZIAŁ NIEURZĘDOWY
PRZETARGI.
OGŁOSZENIE PRZETARGU
Urząd gmiwy w Jaworzu powiat Bielsko
ogłasza niniejszym nieograniczony przetarg na
wykonanie robót 1) malarskich, 2) zduńskich i
3) ślusarskich w nowym budynku szkoły powszech
nej w Jaworzu Nałęże.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4. maja 1938 r.
o godz. 12-tej w południe w kancelarii Wojewódz
kiego Urzędu Budownictwa w Cieszynie.
Podkładki kosztorysowe wydaje Urząd gmin
ny w Jaworzu i Wojewódzki Urząd Budownictwa
w Cieszynie, ul. Stalmacha 34/11 p., gdzie można
również przeglądać plany.
87
Naczelnik gminy:
(—) Kobiela Józef.
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OGŁOSZENIE PRZETARGU
Urząd Gminny w Czechowicach ogłasza prze
targ nieograniczony na wykonanie robót ślusar
skich, malarskich 1 zduńskich w szkole powszech
nej Nr 5 w Czechowicach.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 maia 1938 r.
o godz. 12 w Cieszynie, w Wojewódzkim Urzędzie
Budownictwa, gdzie również należy zwracać się
po podkładki ofertowe.
68
Przełożony gminy:
(—) Z i e i e ź n i k.
OGŁOSZENIE PRZETARGU
Urząd gminny w Jaworzu powiat Bielsko
ogłasza niniejszym nieograniczony przetarg na
wydzierżawienie basenu kąpielowego w Jaworzu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5. maja 1938 r.
o godz. 12-tej w połuame w kancelarii Urzędu
gminnego w Jaworzu.
Przy składaniu ofert należy złożyć w Urzę
dzie gminnym w Jaworzu wadium w wysokości
5% oferowanej kwoty.
Urząd gminny w Jaworzu zastrzega sobie
wolny wybór oferenta jak również unieważnienie
przetargu bez podania powodów.
Bliższych informacji udziela Urząd gminny
w Jaworzu.
86
Naczelnik gminy:
(—) Kobiela Józef.
Urząd gminny w Pruchnej powiat cieszyński
ogłasza niniejszym nieograniczony

PRZETARG
na wykonanie robót malarskich, zduńskich, ślu
sarskich w nowym budynku szkoły powszechnej
w Pruchnej.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia
1938 r. o godz. 12-tej w kancelarii Wojew. Urzę
dzie Budownictwa w Cieszynie.
Podkładki kosztorysowe wydaje Urząd gmin
ny w Pruchnej i Wojewódzki Urząd Budow
nictwa w Cieszynie, ul. Stalmacha 34/11 p., gdzie
można również przeglądać plany.
83
Przełożony gminy:
(—) Karol Gumola.
PRZETARG
Urząd gminny w Jaworzynce powiat Cieszyn
ogłasza niniejszym nieograniczony przetarg na
wykonanie robót malarskich, ślusarskich, zduń
skich w nowym budynku szkoły powszechnej
w Jaworzynce.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4. maja 1938 r.
o godz. 12-tej w kancelarii Wojew. Urzędu Budow
nictwa w Cieszynie.
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Podkładki kosztorysowe wydaje Wojewódzki
Urząd Budownictwa w Cieszynie, ul. Stalmacha
34/łf. p., gdzie można przeglądać plany.
82
Przełożony gminy:
(—) Paweł Stańko.

OBWIESZCZENIA SĄDOWE
Do rejestru małżeńskich praw majątkowych
strona 1363 wpisano dnia 5 marca 1938 odnośnie
do małżonków Kurt Emanuel Wittor, kupiec i żo
na jego Maiia Wittor z domu Broił, oboje z Ka
towic, że umową małżeńską z dnia 26 sierpnia
1936 r. wykluczono należący do męża zarząd
i prawo pobierania użytków odnośnie do majątku
wniesionego żony i przez nią później nabyć się
mającego.
21/p
Sad Grodzki Katowice.
Do rejestru małżeńskich praw majątkowych
strona 1355 wpisano dnia 29 stycznia 1938 odno
śnie do małżonków inspektoi kasy Leopold Pie
trzyk i żona jego Małgorzata P'etrzyk, z domu
Luks, oboje z Ligoty, że umową małżeńską z dnia
21 stycznia 1938 wykluczono należący do męża
zarząd i prawo pobierania użytków odnośnie do
majątku wniesionego żony i przez nią później na
być się mającego.
22/p
Sąd Grodzki Katowice.
Do rejestru małżeńskich praw majątkowych
strona 1353 wpisano dnia 28 grudnia 1937 odno
śnie do małżonków kupiec Pojsech Blumenfeld
i żona jego Ema Blumenfeld z d. Kutzler, oboje
z Bogucic, ul. Katowicka 19, że umową małżeńską
z dnia 2U listopada 1937 wykluczono należący do
męża zarząd i prawo pob:erania użytków odno
śnie do majątku wniesionego żony i przez mą pó
źniej nabyć się mającego.
23/p
Sąd Grodzki Katowice.
Do rejestru małżeńskich praw majątkowych
strona 1354 wpisano dnia 28 grudnia 1937 odnoś
nie do małżonków kupiec Reinhold Łukowski i żo
na jego Maria Łukowska z Wendreńskich, oboje
z Siemianowic Sl., ul. Korfantego 20, że umową
małżeńską z dnia 29 listopada 1937 r. wykluczono
należący do męża zarząd i prawo pobierania użyt
ków odnośnie do majątku wniesionego żony i przez
nią później nabyć się mającego.
25/p
Sąd Grodzki Katowice.
Po rejestru spółdzielni S. 58/Tarnowskie Góry
wpisano dnia 10 grudnia 1937 przy firmie Spół
dzielnia Budów1 ana „Strzecha“ z odpowiedzial
nością udziałami w Szarleju, że likwidatorem zo
stał ustanowiony Jan Pytlik w miejsce odwoła
nych Augustyna Lindnera i Józefa Trasska. 31-p
Sąd Okręgowy w Katowicach.
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Do rejestru małżeńskich praw majątkowych
strona 1357 wpisano dnia 29 stycznia 1938 odno
śnie do małżonków rzeźnika Henryka Nokia (Nokel) i gony jego Gertrudy Nokel z d. Pluta, oboje
z Wełnowca, ul. Wandy 6, że umową małżeńską
z dnia 13 grudnia 1937 wykluczono należący do
męża zarząd i prawo pobierania użytków odno
śnie do majątku wnies'onego żony i przez nią pó
źniej nabyć się mającego.
24/p
Sąd Grodzki Katowice.
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ZGUBIONE DOKUMENTY
Unieważnia się zgubioną książeczkę wojskową
wystawioną przez P. K. U. Kat o wice na nazwisko
Sikorski Michał, rocznik 1909, zamieszkały Brzęczkowice, ul. Krakowska 55.
94
Unieważnia się zgubioną książeczkę wojskową,
wystawioną przez P. K. U. Pszczyna na nazwisko
Wyroba Ludwik, rocznik 1909, zamieszkały Bieruń Sta
ry powiat Pszczyna.
95

I. R. M. 1000.
W rejestrze małżeńskich praw majątkowych
Unieważnia się zgubioną książeczkę wojskową
pod Nr 1000 dotyczących małżonków Jerzego wystawioną przez P. K. U. Pszczyna na nazwisko
Skrzypca zduna, w Chorzowie ul. Dąbrowskiego
Szejok Ferdynand, rocznik 1901, zamieszkały Orzesze,
18, i Elżbiety z domu Bryłka, wpisano dnia 30
powiat Pszczyna.
96
marca 1938, co następuje:
Umową notarialną z dnia 18 marca 1938 wy
Unieważnia się zgubioną książeczkę wojskową,
kluczono należące do męża zarząd i prawo pobie wystawioną przez P. K. U. Częstochowa na nazwisko
rania użytków odnośnie majątku wniesionego żo- > Józef Trojak, rocznik 3. 6. 1912, zamieszkały Katowice,
ny i przez nią później nabyć się mającego.
30-p ul. Katowicka Nr 35.
88
Sąd Grodzki w Chorzowie.
Km. 414/36. EDYKT LICYTACYJNY.
Dnia 20 inaja 11*38 r. o godz. 12-tej odbędzie
się w Sądzie grodzkim w Skoczowie, sala Nr 9
licytacja realności Iwh. 916 gm. kat. Wisła składa
jącej się z budynku jednopiętrowego ze sklepem
i gospodą, budynku drewnianego Nr 22 parc. gr.
0 obszarze 2 ha 43 a 70 m2 roli, łąki, pastwiska
1 lasu, oraz służebności.
Wartość szacunkowa wynosi zł. 32.366,60, naj
niższa oferta wynosi zł. 21.577,73. Wadium wynosi
zł. 3.236-66. Nieruchomość położona jest w Wiśle
obok drogi wojewódzkiej.
Przystępujący do przetargu winien przedło
żyć zezwolenie Wojew. Sl. na nabycie nierucho
mości z wyjątkiem osób spokrewnionych i spowi
nowaconych do drugiego stopnia, które stosunek
pokrewieństwa z dłużnikiem winne wykazać me
tryką, craz zaświadczeniem obywatelstwa pol
skiego.
Prawa, któreby nie dopuszczalność tej licy
tacji uzasadniały, należy zgłosić najpóźniej w dniu
licytacyjnym przed rozpoczęciem licytacji, gdyż
w przeciwnym razie me mogłyby być podniesione
przeciw nabywcy licytacyjnemu. Zresztą wska
zuje się na Edykt przybity na tablicy sądowej.
Dnia 13 kwietnia 1938 r.
28-p
Komornik Sądu Grodzkiego w Skoczowie.

OGŁOSZENIE
W rejestrze stowarzyszeń podpisanego Sądu
pod L. 17 wpisano, że uchwałą Walnego Zebrania
z dnia 5 czerwca 1936 r. rozwiązano Pierwsze Lublinieckie Towarzystwo Polek w Lublińcu.
Likwidatorką jest Otylia Malcherkowa w Lu
blińcu.
Sąd Grodzki w Lublińcu.
29-p
dnia 5 lutego 1938 r.

Unieważnia się skradzioną książeczkę wojskową,
wystawioną przez P. K. U. Warszawa IV na nazwisko
Kerner Abraham Izaak, rocznik 1906, zamieszkały Ka
towice, ul. Kochanowskiego 10.
91
Unieważnia się zgubioną książeczkę wojskową
wystawioną przez P. K. U. Pszczyna na nazwisko
Kasperczyk Józef, rocznik 1905, zamieszkały Wodzisław,
ul. Dworcowa Nr 14.
93
Unieważnia się zgubioną książeczkę wojskową,
wystawioną przez P. K. U. Przemyśl na nazwisko
Schoepe Alojzy, rocznik 1913, zamieszkały Katowice, ul.
Kordeckiego Nr 3.
78
Unieważnia się zgubioną książeczkę wojskową
wystawioną przez P. K. U. Katowice na nazwisko
Sobota Maksymilian, rocznik 1909, zamieszkały Panewnik, ul. Poniatowskiego Nr 14,
72
Unieważnia się zgubioną książeczkę wojskową,
wystawioną przez P. K. U. Chorzów na nazwisko
Goslawski Józef, rocznik 1907, zamieszkały Chropaczów,
ul. M. Piłsudskiego Nr 26.
70
Unieważnia się zgubioną książeczkę wojskową,
wystawioną przez P. K. U. K a t o wice na nazwisko
Hajda Józef, rocznik 1912, zamieszkały Katowice 3, ul.
69
Wojciechowskiego 23.
Zgubiono dowód osobisty wystawiony przez Staro
stwo w Świętochłowicach, na nazwisko Piotr Karcz,
Wielkie-Hajduki, ul. Rawy 1.
76
Unieważnia się skradziony weksel in blanco podpi
sany przez Dra Stachowskiego Leona, zam. Katowice,
ul. 3-go Maja Nr 13.
90
Unieważniam zgubiony dowód tożsamości konia
Seria D Nr 177 285 na nazwisko Buroń Józef, Chorzów I,
ul. Hajducka Nr 42.
89
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Unieważnia się zgubione zaświadczenie wojskowe
wystawione przez P. K. U. Katowice, na nazwisko
Głąb Leopold, rocznik 1895, zamieszkały Siemianowice
Si., ul. Korfantego Nr 28.
71

Unieważnia się zgubione zaświadczenie wojskowe,
wystawione przez P. K. U. Pszczyna na nazwisko
Szłapa Jan, rocznik 1893, zamieszkały Pszczyna, ulica
Dworcowa lia.
74

Unieważnia się zgubione zaświadczenie wojskowe,
wystawione p'-zez P. K. U. Chorzów na nazwisko
Czernecki Augustyn, rocznik 1912, zamieszkały Chorzów,
uł. Młyńska Nr 2.
92

Unieważnia się zgUDioną legitymację szkolną wy
stawioną przez Gimnazjum im. Kościuszki Mysłowice,
na nazwisko Szczepańczyk Józef, Sosnowiec, Piłsuds
kiego 15.
77

Unieważnia się zgubiony dowód osobisty Nr 3321
wystawiony przez Urząd Gminny Świętochłowice na
nazwisko Przywara Henryk, Świętochłowice, Ratuszo
wa 18/8.
75

Unieważnia się zgubioną legitymację nr 452 wysta 
wioną przez Zachodnio-Małopolski Inspektorat Okręgo
wy Straży Gran. Kraków, na nazwisko Bonar Ignacy,
zamieszkały Ustroń.
73

Bilans surowy łaskiego " " Kredytowego i A. w Bielsku
3

STAN CZYNNY

w dniu 31 marca 1938 r.

zł.
Kapitał zakładowy
................................ 3.000.000,—
Kapitały rezerwowe................... 3.155.000,—
Fundusz amortyzacyjny.............
32.500,—
Wkłady
.................................................... 7.274.029,03
Rachunki bieżące......................... 6552.633,57
Różne natychmiast płatnezobowiązania .
69.724,—
Banki Krajowe................................ 1.290.357,77
Banki zagraniczne......................................241. ' j6,07
Redyskonto weksli
................................ 1.959.153,32
Zobowiązania z tyt. kred. akcept,iremb. .
603.212,07
Zobowiązania z tyt. trans,dewiz, na termin
131.881,85
Różne rachunki
...................................... 2.870.044,56
Rachunki wynikowe....................
542.377,29

zł.
Kasa i sumy do dyspozycji
....
894.918,32
Bilety skarbowe......................................
—
Waluty zagraniczne................................
46.402,01
Papiery wartościowe................................
2.615,01
Papiery wartościowe ustawowego kapitału
zapasowego............................................
489.897.09
Udziały konsorcjalne...............................
157.426,—
Banki krajowe............................................
200.306,*."
Banki zagraniczne......................................
418.326,25
Dyskonto................................................... 9831.013,28
Protesty
..................................................
'0.001,82
Kredyty w rachunkach bieżących
. . 10.559.345,06
Pożyczki terminowe................................ 1.274.967,01
Kredyty akcept, i rembursowe
. . .
603.212,07
Należności z tyt. trans, dewiz, na termin .
132.562,50
Nieruchomości............................................
256.615,18
Różne rachunk.
2.462.421,05
Rachunki wynikowe................................
382,450,76
27.722.479,53

_____

Dłużnicy z tytułu gwarancyj ....
Inkaso........................................................

Zobowiązania z tytułu gwarancyj . . .
Różni za inkaso......................................

2.223.548,66
2.001.990,42

s

STAN BIERNY

27.722.479,53
2.^23.548,66
2.001.990,42
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U W A G A !
W pierwszych dniach maja bież. roku wyjdzie drukiem
i nakładem Drukarni Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego
wydawnictwo p. t.

SLĄSKIE

PRAWO BUDOWLANE
w brzmieniu obowiązującym na obszarze
województwa śląskiego od dni** 1 lipca 1938 r.
Wydawnictwo uwzględnia tekst ustawy śląskiej i ogólno
polskiej o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli
z wszystkimi zmianami po dzień 10. III. 1938 r. a nadto
okólniki władz centralnych oraz orzecznictwo N. T. A.
i S. N. w zakresie spraw budowlanych.
Zamówienia na to wydawnictwo przyjmuje
DRUKARNIA URZĘDU WOJEWÓDZK ECO ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
ul. Francuska 47 tel. 327-54.

Nikładem Drukarni Urzędu Wojew ódzkiego Śląsk, ukazało się wydawnictwo p. t.

Prawo Karno - admirais trącyj ne materialne
Część III-cia
w opracowaniu Dr. Aleksandra Schnitzla, Inspektora Sta
rostw i Związków Komunalnych Województwa Śląskiego.
Część 111-cia obejmuje :

zbiór polskich przepisów materialnego
prawa karno-administracyjnego
obowiązujących w wojew. śląskim — ogłoszonych w Dzienniku
Ustaw Śląskich i w Gazecie Urzędowej Województwa Śląskiego.
Cena części III. — 5.— zł bez przesyłki.
Zamówienia na Cz. III. należy kierować wprost do Drukarni Urzędu Wojewódzkiego Śląsk.
Katowice, ul. Francuska 47.
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