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SPRAWY SAMORZĄDOWE 
W CIAŁACH USTAWODAWCZYCH

Ustawy o ustroju samorządu

Sprawa uchwalenia ustaw samorządowych była w ubiegłej. sesji 
bardzo żywotną. Wywoływała bowiem bardzo, ożywiona dyskusję na Ko
misji Adiministracyjnej Sejmu, była powodem ostrych zatargów, przesile
nia na stanowisku przewodniczącego Komisji Admiriistracyjnej i znalazła 
żywy odgłos w prasie.

Wyjściem dla tych spraw były projekty poszczególnych stronnictw, 
nad któremi pracowała wyłoniona w poprzedniej sesji budżetowej specjal
na Podkomisja Administracyjna^ Krótkie te projekty rozrosły się w Pod
komisji do poważnych rozmiarów. Do obrad na pełniej Komisji Administra
cyjnej- nad projektami Podkomisji w poprzedniej sesji nie doszło z powodu 
wniesienia nowego projektu przez Bezpartyjny Bitek Współpracy z Rzą
dem i zatargu, jaki wynikł z tego powodu pa: Komisji.

Dopiero v/ ubiegłej sesijii budżetowej1 w d. 15 stycznia 1930 -r„ podję
to przerwaną pracę i ustalono, że w pierwszym rzędlzie pod obradly Ko
misji- Administracyjnej przyjdą projekty Podkomisji. Pracę nad ustawami 
uznano za pitną.

W tym kierunku szto również oświadczenie Ministra Spraw We
wnętrznych, p. Józewskiego z d. 21 stycznia 1930 r., które podkreślało, że 
„szybkie uchwalenie przez izby ustaw, usuwających niedomagania! z życia 
samorządowego, jest rzeczą konieczną i nieodzowną“.

Na pierwszym pianie Minister Józewslki postawił sprawę uruchomie- 
ma samorządu powiatowego w Małopofcoe. Za podstawę do dyskusji przy
jął projekt;, opracowany przez Podkomisję Amimstracyjiną z zastrzeżenia
mi zmian w zakresie organizacji1 i nadzoru w myśli Dekretu Naczelnika 
Państwa- z 4 iutego 1919 r. W dziedzinie ustawodawstwa gminnego w b. 
Kongresówce wypowiedział się za zniesieniem zgromadzeń gminnych. 



z 'podniesieniem jednocześnie liczby radnych. W sprawie zmiany ordyna
cji wyborczej do rad miejskich w Małopofece przyjął za podstawę projekt 
Podkomisji.

Tak zapoczątkowana debata nad ustawami samorządowemi .rokowa
ła pewne nadzieje doprowadzenia wreszcie do uchwalenia ustaw, usuwa
jących niedomagania organizacyjne samorządów. Odesłano z powrotem 
do Podkomisji projekt zmian w organizacji ¡gmin, albowiem poprzednio 
opracowany projelkt nie zadawałlnial większości Komisji Administracyjnej 
(utrzymywał dotychczasowe zgromadzenia, a tylko zmieniał wymagane 
quorum). Najszybciej i najłatwiej została uchwalona ordynacja wyborcza 
dla gmin miejskich w Maiopofece, wzorowana z mewielikieml zmianami na 
Dekrecie Naczelnika Państwa z dn. 13 grudnia .191’8 o- wyborach do rad 
miejskich na terenie b. Kongresówki. Ze zmian najważniejszą było ustaite- 
niie 4-iietniej kadencji urzędowania organów miejskich. Wnioski mniejszo
ści szły w kierunku podniesienia wieku dla czynnego prawa wyborczego 
na 24, a biernego na 30 (wniosek p. Polalkiewicza — B. B. W. R.); skre
ślenia z ustawy w biernem prawie wyborczem obowiązku władania języ
kiem polskim w mowie i piśmie (p. Cełtewicza, Klub Ukraiński); wprowa
dzenia- ustawy w miastach i masteczkach z dniem wygaśnięcia kadencji 
obecnie tam urzędujących rad miejskich (rządowa); dokonania przy wy
borach w miastach ponad 20,000 ludności podziału na okręgi (p. Dzier
żawskiego, Str. Nar.) i inne mniejszego znaczenia. W ustawie przewidzia
no, że statuty m. Krakowa j Lwowa „ulegną zmianie w drodze rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, na podstawie uchwały Rady Mini
strów po wysłuchaniu lOpin-ji- zainteresowanej .reprezentacji miejskiej, 
a z braku tej opinii — na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych“.

W takiej formie ustawa przyszła na plenum Sejmu, odbyła się nad 
nią dyskusja; głosowanie jednak odłożone zostało do czasu wprowadze
nia na- plenum innych ustaw.

Bardziej zasadniczy spór wywołała ustawa o reprezentacji powiato- 
wdj 'i ordynacji wybiorczej w MatopoilSce. Podkomisja Administracyjna 
wyszła- w tej sprawie poza wnioski stronnictw i, wzorując się na projek
cie, opracowanym i przyjętym w drugiem czytaniu przez Sejm poprzedni, 
opracowała całą ustawę. Najważniejsze zasady tego projektu, różniące się 
od Dekretu z 4 llutego 1919 r„ były następujące:

Rada powiatowa wybiera ze swego grona .prezesa i- zastępcę; wy
biera wydział powiatowy z 6 osób z członków rady powiatowej; rada 
powiatowa zatrzymuje w pewnym stopniu funkcje nadzoru nad gminami, 
w myśli dotychczas obowiązujących przepisów ustawowych. Wybory do 
rad powiatowych, według tego projektu, są pośrednie. Dla przeprowadze
nia ich wojewoda dzieli powiat na okręgi wyborcze; gminy, które mają 
prawo- wybrać conajmnieij 3 członków rady powiatowej, stanowią od
dzielne okręgi wyborcze; inne gminy łączone są w okręgi, wybierające 
od 5 do 8 radnych; wybierają radni gmin, wiejskich i miejskich; podział 
mandatów następuje systemem proporcjonaillnym d‘Hondt‘a. Nad zasada
mi temi rozwinęła śię zasadnicza dyskusja. Odesłano ustawę z. powro
tem do- Podkomisji, gdzie jednak do uzgodnienia nie doszło. W rezui- 



tacie, po -powtórnej debacie na pełnej Komisji Administracyjnej w glo
sowaniu odrzucono wybieranie specjalnego przewodniczącego rady po
wiatowej, wzorując się pod tym względem na Dekrecie Naczelnika Pań
stwa z 4 luitego 1919 r., dopuszczono możność wybierania członków wy
działu i z poza rad,'y powiatowe)}, zniesiono funkcje nadzorcze rady po
wiatowej nad gminami.

W dziedzinie ordynacji wyborczej wyłoniły się 4 systemy:
a. ) Podkomisji: wybory przez rady gminne, a rozdział mandatów 

systemem d‘Hondt‘a, o czem już mówiliśmy wyżej;
b) Rządowy: wybierania w okręgach od jednego do killku radnych 

i głosowania przy większej liczbie radnych systemem ograniczonego gło
sowania;

c) P. Dzierżawskiego: wybierania na terenach mieszanych przez 
stworzenie 2 kół narodowościowych;

d) P. Cefewicza: wybierania przez powszechne głosowanie, na 
wzór głosowania do Sejmu.

Komisja Administracyjna iod!rzuciła wnioski: Rządowy, pp.: Dzier
żawskiego i Celewicza, a przyjęła projekt Podlkomisjii.

Projekt ustawy o zmianie ustroju gmin wiejskich w b. Kongresówce- 
został również znacznie rozbudowany na Podkomisji.

Projekt znosi zakres działania zgromadzenia gminnego we wszyst
kich sprawach, z wyjątkiem rozporządzania majątkiem, gminnym.

Liczbę radnych przewiduje od 15 w gminach do 5 tysięcy mieszkań
ców, do 25 w gminach ponad 10 tys. mieszkańców. Wyborów dokonuje 
się na llat 4-y. Prawo wybierania w b. Kongresówce jak do Sej!mu. Pra
wo wybieralności na radnego wymaga od kandydatów ukończenia 25 lat 
i umiejętności czytania i pisania po pofeku. Wybiera się w okręgach na 
zasadzie 4-ro przymiotnikowych wyborów. Projekt -przewiduje możność 
wprowadzenia w drodze statutów miejscowych zarządów kolegialnych 
w gminie, złożonych z wójta i ławników. Wyborów wójta i ławników do- 
konywuje rada. Włącza obszary dworskie do gromad. Rozszerza prawo 
udziału w zebraniach gromadzkich na wszystkich, którzy mają prawo- 
wybierania do rady gminnej. Regulowanie spraw pracowników 'gminnych 
w formie statutów należeć ma dio rad gminnych. Wprowadza komisje dy
scyplinarne dla pracowników, powołane prziez radę gminną- z jej groma 
(I instancja) i wydział powiatowy (TI msta-nicja).

Projekt Podkomisji w sprawie zmian ustroju gmin wiejskich w b. 
Kongresówce nie spotkał się z zasadniczym sprzeciwem' na Komisji Admi
nistracyjnej i uchwalony został w drug.iem czytaniu.

Zasadniczą bardziej dyskusję wywołał projekt ustawy o- ordynacji 
w gminach wiejskich w Małopoiłsce. Projekt wprowadza podwójny system 
wyborów: wybory jpięcioprzymiotn-ikowę, jak d'o- Sejmu, na terenach wo
jewództw wschodnich Małopolski i wybory zwykłą większością głosów 
czteroprzymiotnikowe (powszechnie-, bezpośrednie, równe i tajne) dla Ma- 
łopolśki zachodniej. Mogą być na tym ostatnim terenie i wybory pięcio- 
przymiotnikowe, ale- na- żądanie pewnej części mieszkańców (% w gmi
nach do 1.500 mieszkańców, stopniowo aż do (powyźej. 8.000 mieszkańców, 



gdzie wymagane jest 1/10 uprawnionych do głosowania). Przy systemie 
czteroprzyimiotnikowym głosuje się na nazwiska. Radnych ma być od 8 
w gminach do 500 mieszkańców do 32 w gminach ponad! 3.000 mieszkań
ców. Wybiera się na lat 4-y. Dokładnie zostały opracowanie przepisy wy
borcze, wzorowane na przepisach, przyjętych w ustawie, uchwalonej 
w drugiem czytaniu przez Sejm poprzedni

Do projektu tego zgłoszone, zostały wnioski: ip. Ciolkosza (P. P. SJ, 
domagające się wprowadzenia we wszystkich gminach wyborów pięcio- 
przymiotńikowych i p. Dzierżawskiego' (Str. Nar.)1, żądające wprowadze
nia głosowania na zasadach plluralności, ewentualnie na zasadach syste
mu ograniczonego glosowania.

W głosowaniu w drugieim czytaniu wnioski te zostały odrzucone.
Na tern wyczerpuje się praca Komisji Administracyjnej i Sejmu nad 

ustawami, samorządowemu A. B,

Projekt ustawy o specjalnym podatku na budowę szkół 
powszechnych.

Posłowie: Rychlik, Kater i inni z klubu „Wyzwolenie“, wnieśli do 
Sejmu projekt ustawy o podatku na budowę szkół, którego istotne arty
kuły brzmią następująco:

t»

Art. 1.

Gminy wiejskie mają prawo uchwalania na budowę szkół powszech
nych specjalnego podatku, którego wymiar winien się oprzeć na zasadach 
podatku wyrównawczego.

Wysokość jego nie może przekroczyć zł. 4 z 1 ha.

Art. 2.

Gminy wiejskie mai ją prawo pociągania do świadczeń w naturze lu
dności obwodów szkolnych budujących się szkół powszechnych.

Art. 3.

Powiatowe Związki Komunalne i miasta mają prawo przeznaczyć na 
budowę szkół powszechnych podatek inwestycyjny, przewidziany w arti 
21 ustawy z d. 11 sierpnia 1923 r. o- tymczasowem ureguHowaniu finansów 
komunalnych (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 747).

Wniosek ten. rozpatrywała Komisja Skarbowa Sejmu w dn. 20/11 b. 
r. Po zreferowaniu ustawy przez wnioskodawcę (P. Kotera), przedstawi
ciele Rządu oświadczyli', iż sprzeciwiają się udhwalUeniiu tej ustawy, gdyż 
wprowadza ona nowe obciążenia ludności, Rząd przygotowuje w tej spra
wie specjalną ustawę. Dyskusji nie zakończono. Sprawę odłożono do na
stępnego posiedzenia. a. b.



W sprawie zniesienia ulg dla członków kas chorych 
w szpitalach publicznych.

Do laski marszalkowslkiej zgłoszony został wniosek posłów: Bogu
sławskiego i Rychlika („Wyzwolenie“), znoszący przywilej kas chorych 
w stosunku do szpitali puMicznych,, z mocy którego szpitale te zmuszone 
są leczyć członków kas chorych za połowę ceny.

Wniosek przedkłada Sejmowi' projekt zmiany ustawy z dn. 19 maja 
1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu ma wypadek choroby, w którym 
skreśla część III art. 4,3-go wymienionej ustawy. Artykuł tlen ustala przy
wilej członków kas chorych w szpitalach.

Nad projektem tym odbyła się w d. 7 marca b. r. gorąca dyskusja 
na Komisji Ochrony Pracy, w rezultacie której przyjęto ustawę w dru- 
giem i trzeciem czytaniu, ze zmianą, zaproponowaną przez przedstawicie
la Rządu, ustalającą termin wprowadzenia ustawy ma dzień 1 'kwietnia 
1931 r. a. b.

Podatek wyrównawczy.
Projekt ustawy o samoistnym podatku wyrównawczym, wniesiony 

w Sejmie przez pp.: Bogusławskiego, Fijałkowskiego, Ledwocha i, Łosia 
(patrz „Samorząd Terytorialny“ kwartał 4), został uchwafony przez Ko
misję Skarbową w drugiem i trzeciem czytaniu; w d. 6 marca b. r. z na
silę pującemi zmianami:

a) podatek nie obowiązuje w województwach polu etatowych i za
chodnich;

b) w województwach centralnych 'i wschodnich ustawa pozwala po
brać na koszta leczenia ubogich zamiast 75 groszy, tylko 50 gr.

Stosownie do tych poprawek, całość ustawy została odpowiednio 
przeredagowana.

Pomimo uchwalenia przez Komisję Skarbową, spad! projekt ustawy 
z porządku dlziennego plenarnego posiedzenia Sejmu i dotychczas nie zo
stał uchwalony. Stwarza to bardzo wielkie trudności i zamieszanie dla 
gmin wiejskich województw centralnych i wschodnich. a. b.

VII OGÓLNOPOLSKI ZJAZD PRZEDSTAWICIEL!
POWIATOWYCH ZWIĄZKÓW KOMUNALNYCH.

W dniach 23 i 24 fctego r. b. odbył się w Warszawie doroczny zjazd 
przedstawicieli powiatowych związków komurialnych z całej Rzeczypo- 
spoffiitej, zwołany przez Radę Zjazdów Samorządu Ziemskiego. Na zjazd 
przybyło 335 przedstawicieli1 powiatów, reprezentujących 203 powiato
wych związków kcmunafoycK pozatem zaś W zjeździe wzięli liczny udział 
zaproszeni goście, a mianowicie przedstawiciele Rządu z Ministrem Spraw 
Wewnętrznych, p. Henrykiem Jeżewskim na czele, oraz przedstawiciele 
współpracujących z samorządem powiatowym instytucyj.



Po otwarciu zjazdu przez prezesa Związku, p. Józefa Beka, wygło
sili przemówienie powiiitalne w imieniu Rządu Minister Spraw Wewnętrz
nych. p. Henryk Jeżewski, w imienliu Związku Miast i stolicy Prezydent m. 
Warszawy, inż. Siemiński, w imieniu Związku Gmin Wiejskich prezes p. 
A. Lednicki, w imieniu Rady Naczelnej' Związków Pracowników Samorząr- 
dowydh poseł PachoTczyk.

Następnie prezes Związku p. J. Bek złożył' sprawozdanie z działalno
ści Zarządu i Rady Zjazdów w 1929 r., poczem wygłosił referat dr. M. Z. 
Jaroszyński o zasadniczym typie gminy wiejskiej w Polsce1) i p. J. Bek 
o metodach 'i wzorach pracy w różnych dziedzinach działalności samorzą
du powiatowego w roku 1929. Dalsze obrady zjiazdlu toczyły się w sek
cjach: ogólnej i gminnej, poczem w dniu 24 lutego- popołudniu odbyło się 
drugie plenarne zebranie zjazdu i zamknięcie obrad zjazdu.

W sekcji ogólnej pod przewodnictwem p. J. Osmołowskiego toczyła 
się dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Zarządu i Rady oraz nad 
referatem p. J. Beka. W dyskusji zabierali glos pp.: Ghwaflliński, Ciechar 
newski, Długosz, Drucki - Lubeckii, Górski, Grabiński, Hermaszewski!, Ja- 
godzińslki Jankalst, Marynowski, Podstrygacą Śliwiński, Sokół, Tyralśki, 
Woillskfi, Wołk, Wnuk, Żurkowski oraz prezes Bek i wiceprezes Gajewski. 
Wnioski, złożone przez poszczególnych mówców, a uchwalone w sekcji 
ogofineŁ podajemy w sprawozdaniu z dlrugiego- -pUlenamego zebrania, na któ- 
rem zostały poddane pod głosowanie, jako wnioski sekcji.

W pierwszym dniu obrad równolegle z sekcją ogólną obradowała 
sekcja gminna. pod. przewodnictwem p. S. Czekanowskiego, rozpoczynając 
obrady dyskusją nad referatem1 dr. M. Z. Jaroszyńskiego o zasadniczym 
typie gminy wiejskiej w Polsce.

W dyskusji żabie raili głos pp.: Alberta; Bierczyńskii, Bogatkowskii, 
Bryndza - Nacki, Dobrek, Dollcher, Doręgowski, Dunin, Erdman, Jankow- 
sk:, Kasprzak, Konopacki1, Maij^ Podstrygacz1, Stiamirowski, Świątkowski, 
Wardziński, Zawadzki i Żbikowski. Po końcowem przemówieniu referen
ta dr. Jaroszyńskiego1, sekcja przyjęła wnioski referenta celem przedsta
wienia ich do. uchwailenia na plenum zjazdu. Następnego dnia przed, połu
dniem poseł A. Bogusławski wygłosił w sekcji! gmimej' referat o szkolnic
twie powszechni em (ustrój, budowa i finansowanie szkół powszechnych).

Nad wnioskami rozwinęła się bardzo ożywiona dyskusja; zabierali 
głos pp.: Bryndza - Nacki; Ciechomski, Czerniachowski, Dobrek, Falkow
ską Gajewski', Górski, Hermaszewski, Jankowski, prezes Komisjif Zjazdów 
Rad Szkolnych, Jankowski, Kulikowski; Lewandowski, Łopuski, Mazur, 
Pijewski, Podstrygacz, posłanka Praussowa, Śliwiński i Świerszcz. W wy
niku dyskusji przyjęto szereg poprawek .i uzupełnień do< wniosków refe
renta jako wnioski sekcji!, celem poddania ich pod glosowanie na plenum 
zjazdu.

Drugie plenarne zebranie zjazdu pod przewodnictwem p. W. Gajew
skiego przystąpiło do głosowania1 nad- wnioskami sekcyj zgodnie z reguła-

*) Referat ten znajduje się w dziale artykułów w niniejszym zeszy
cie „Samorządu“.



minem obrad. W glosowania przyjęto najpierw następującte' wnioski sekcji 
ogólnej:

1. Jednogłośnie wniosek pp.: Stamirowskiego i Szymborskiego':
„Zjazd przyjmuje do wiadomości sprawozdanie z działiallnośc® Zarzą

du i Rady Zjazdów za okres: rachunkowe oldl 1 stycznia 1928 do 31 marca 
1929, z działalności od 1 stycznia 1929 do 1 Iłutego 1930 r. 11 wyraża Ra
dzie, Zarządowi, Dyrekcji i jej współpracownikom uznanie z!ai pracę nad 
rozwojem i obroną spraw samorządu.“

2. Wniosek p. Długosza przy jednym glosie sprzeciwu w sprawie 
zmiany statutu:

„Zjazd przedstawicidii powiatowych związków komunaiinych wzywa 
Radę Zjazdów do zaprojektowania zmiany statutu, a przedlewszystkiem 
zmiany ar tykułu 6.“

3. Jednogłośnie wniosek p. Hermaszewskiego w sprawie pomocy 
rewizyjnej dla pow. z w. komu:

„Zjazd uważa', iż inicjatywa Biura Zjazdów powołania rewidentów 
do pomocy komisjom rewizyjnym jest blardzo; celówa i powinna być 
w miarę możności rozwijana.“

4. Jednogłośnie wniosek pp.: Gajewskiego i Czekanowskiego w spra
wie prowadzenia dotychczasowych agend i mepirzerywartia rozpoczętych 
prac przez związki komunalne:

„Zjazd uznaj e:
że związki1 samorządowe doszły przeważnie do maksymalne! 

granicy wykorzystanfai swoich finansowych uprawnień, że przeży
wany kryzys nie pozwala na dalsze obciążanie ludności ii wpłynie 
na zmniejszenie wysokości1 wpływów ze źródeł istniejących,

że przez to dlalśzy rozrost akcyj samorządowych w sposób 
naturalny zostanie powstrzymany,

wzywa wszystkie powiaty i gminy, by, dążąc do utrzymania 
założonych placówek i rozpoczętych prac, unikając wstrząsów, 
gwałtownych załamywań się i wycofywania z prac pllanowo podję
tych; — wykorzystały obecny okres ogóillnego kryzysu na udosko- 
nallenie aparatu organizacyjnego, pogłębienie metod pracy i powią
zanie między sobą prac; prowadzonych na różnych odcinkach. Rów- 
nocześnile Zjazd zaleca wszystkim powiatowym związkom komu
nalnym, ażeby w bieżącym okresie:

a) powstrzymywały się od nowych przedsięwzięć, powodują
cych konieczność wydatków gotówkowych, a zwłaszcza od przed
sięwzięć o charakterze inwestycyjnym;

b) wprowadziły we wszystkich działach swojej pracy jak 
najdalej posunięte oszczędności, zwłaszcza w dziedzinie wydatków, 
me przynoszących bezpośrednich korzyści gospodarczych“.

5. Jednogłośnie wniosek p. Tyrafekiego w sprawie subwencyj na ce
le nie związane bezpośrednio z zadaniami samorządu:

„Zjazd, stwierdzając wyjątkowo ciężkie położenie finansowe powia- 
o wych związków1 komiuinalnych. powodujące konieczność ograniczania 
gospodarki komunalnej na wielu ważnych polach, uważa, że w pierwszym 



rzędzie ulec powinny daleko idącym restrykcjom subwencje, wypłacano 
dotychczas przez związki komunaillrre na różne ceile, nile związane bezpo
średnio z zadaniami samorządu.

Równocześnie zjazd zwraca się do Pana Ministra Spraw Wewnętrz
nych z prośbą o wywarcie wpływu na władze, wykonujące bezpośredni 
nadzór nad samorządem powiatowym, ,abv zanfecHały zatecania subwen- 
cyj na wspomniane wyżej cele 'i wywierania nacisku o wprowadzenie 
tych subwencyj do budżetów powiatowych.“

6. Jedhogłośnie wniosek p. Wolka w sprawie nierównomiernego ob
ciążenia płatników podatków:

„W związku z przeżywanym kryzysem finansowym rolników, Zjazd 
wzywa Radę Zjazdów i Prezydium do poczynienia wszelkich kroków 
u Rządu i Sejmu celtom usunięcia tych wszystkich niesprawiedliwością, 
które z powodu złego sformułowania niektórych ustaw i rozporządzeń 
wpływają na nierównomierne obciążenie mieszkańców gmin wiejskich wo
bec mieszkańców miast, czy rolników wobec przemysłu i hanldPu.

Zjazd przypomina konieczność:
1) bardziej równomfernego rozdziału kwot z podatku od spo

życia pomiędzy miastami' i powiatami;
2) skasowanie przywileju ludności' miast nfewydzielionychi, któ

ra nie jest obciążona na rzecz ogólnych potrzeb powiatów, do któ
rych należy i z dobrodziejstw których korzysta-;

3) równomierne pociągnięcie przemysłu i haindlłu na rzecz po
trzeb drogowych.“

7. Jednogłośnie wniosek p. Tyralllskiiego w sprawie akcji ratunkowej;
„Zjazd stwierdzał, że wskutek kryzysu gospodarczego, zawiedzio

nych a uzasadnionych przyrzeczeniami nadziei otrzymywania kredytów 
długoterminowych oraz innych przyczyn, bardzo często niezawinionych 
przez miejscowe czynniki, znaczna liczba powiatowych związków komu
nalnych znalazła się w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej; wyrażają
cej się w niepokrytych dochodami deficytach w tegorocznych budżetach. 
Dlatego Zjazd zwraca się d!o Rządu z prośbą o natychmiastowe wszczęcie 
akcji ratunkoweji, która w pierwszym rzędzie przejawić się powinna 
w utworzeniu fundUszu, umożliwiającego skonweirtowanie krótkotermino
wych zobowiązań w formie pożyczek długoterminowych, płatnych w ro
ku bieżącym.“

8. Większością głosów wniosek p. Wnuka w sprawie podatku wy
równawczego:

„1 . Zjazd przedstawicieli Sejmików Powiatowych Rzeczypospolitej 
Polskiej uważa za konieczne pozwolenie gminom Wiejskim b. dzielnicy ro
syjskiej na dlalszy pobór podatku wyrównawczego, a to: a) w wojewódz
twach wschodnich w dotychczasowej wysokości, b) w województwach 
centralnych w wysokości o tyfKe podwyższonej^ aby tą drogą pokryć uby
tek w budżetach gminnych z powodu skasowania podatku kuracyjnego tu- 
cizleż wprowadzenie możności poboru podatku wyrównawczego w woje
wództwach południowych i zachodnich.

2. Zjazd;, stwierdzając znaczne opóźnienie w ustawodawczem trak
towaniu sprawy podatku wyrównawczego, które zagraża wejściem gmm 



w dniu 1 ‘kwietnia ir. b. w słani ex tex, zwraca się do Rządu i Sejmu z ape
lem o przyśpieszenie sprawy, tak, by ustawa weszła w życie z dniem 
1 kwietnia r. b.

9. Jednogłośnie wniosek p. Gajewskiego w sprawie funduszów ce- 
tewych na pożyczki ulgowej udżi-etarae przez P. Z. U. W. na akcję prze
ciwpożarową:

„Wobec stanowiisikai, zajętego przez P. U. K. i Dyrekcję P. Z. U. W. 
w sprawie funduszów celowych na pożyczki ulgowe dla ochotniczych 
straży pożarnych i związków samorządowych na akcję przeciwpożarową 
oraz dla pogorzelców na ogniotrwałą odbudowę, w konsekwencji którego 
fundusz ulgowy, powstały zgoldin'ie z art', art. 44 ii 46 ustawy z dnia 10.X. 
1924 r. (Dz. U. Nr. 92 poz. 862) może być dla tych cefflów stracony, a inne 
fundusze mogą nie wzrastać w sposób dotychczas- praktykowany z wielką 
stratą dlła naszej akcji przeciwpożarowej i stanu zabudowy,—•

Zjazd wzywa Radlę Zjazdów i Prezydium do wystąpienia w tej spra
wie z memoriałem do Pana Ministra Skarbu ł Spraw Wewnętrznych f Roue 
nictwa, oraz do obrony dotychczasowego stanu na Radzie Zakładu.

10. Jednogłośnie wniosek p. Wnuka z poprawką p. Beka w sprawie 
odroczenia zaległości podatkowych:

„Zjazd stwierdzaj, że zarządzenie Pana Ministra Skarbu z dnia 4 lu
tego b. r. o generainem i automatycznem odroczeniu ptatnościi podatku do
chodowego i gruntowego-, należnego od rodników, zagraża w stopniu po
ważnym równowadze gospodarczej gmin wiejskich i powiatowych związ
ków komunalnych i w wielu wypadkach spowoduje niemożność wykona^ 
niia koniecznych zadań lub wywiązania się z zaaiągniiętych zobowiązań.

Dlatego Zjazd zwraca się do Pana Ministra Skarbu z prośbą o do
datkowe zarządzenie,, ażeby odroczenie zaległości dodatków komunalnych 
po podatku gruntowego było uzależnione od zgody zainteresowanych związ
ków komunalnych, albo|, gdyby takie zarządzenie było- już niemożliwe, 
o stworzenie z sum Obrotowych Skarbu Państwa funduszu pożyczkowego, 
z któregoby czerpać mogły te związki komunalne, które odroczenie zale
głości podatków naraża na niepowetowaną stratę.

11. Jednogłośnie wniosek p. Straczyńskiego w sprawie- upoważnie
nia gmin do bezpośredniego ściągania dodatku do państwowego podatku 
gruntowego, przypadającego na rzecz samorządu gminnego i powiato
wego:

„Zjazd przedstaiwicieilll samorządu ziemskiego- zwraca się z -prośbą 
-o spowodowanie u .miarodajnych czynników wydania w drodze przyśpie
szonej rozporządzenia w przedmiocie wyłączenia- dodatku do- państw, po
datku gruntowego, przypadającego na rzecz samorządu gminnego ¡i powia
towego oraz upoważnienia gmin do ściągania tegoż dodatku w drodze 
bezpośredniej i- utrzymania tego- systemu na śtaiei, -jako najdogodniejszego 
dla samorządów.

Powyższe Zjazd- motywuje tern, że urzędy skarbowe z wpłat- doko
nywanych przez płatników w pierwszym rzędzie -pokrywają należności 
z .tytułu podatku dochodowego i majątkowegą, zaś podatek państwowy 
giun-towy pozostawiają stale w zategłości, na czem cierpią wyłącznie sar 
morządy.“



12. Większością głosów wniosek p. Grabińskiego w sprawie powo
ływania do życia związków międzykomunalnych dlla utrzymywania ludo
wych szkół rolniczych:

„Zjazd zaleca samorządom powiatowym; by dlla prowadzenia ludo
wych szkół rolniczych, należących do samorządów powiatowych, powo- 
łyiwały do życia związki międzykomunalne, obejmujące taką ilość powia
tów, jaka zapewnić może pełne wykorzystanie powyższych zakładów nau
kowych; jeśliby zaś istniały okoliczności, utrudniające takie załatwienie 
sprawy, ażeby przekazywały powyższe szkoły istniejącym bądź powsta
jącym Izbom Rolniczym, a przez to zmniejszyły ciężary finansowe samo
rządu paw. na prowadzenie szkół.“

13. Jednogłośnie wniosek p. Wollena w sprawie instrukcji dfe opie
kunów społecznych:

„Wydziały powiatowe zechcą zaprowadzić na terenie swego powia
tu instrukcję i poradnik dla opiekunów społecznych.“

Zgodnie z regulaminem obrad, przekazano Radzie Zjazdów celem 
rozpatrzenia wniosek p. Kosiora w sprawie uregulowania hypotek w b. 
Kongresówce .na tak zwanych gruntach włościańskich, wniosek p. Mary- 
nowskiego w sprawie zmian na stanowiskach 'przewodniczących wydzia
łów powiatowych i wnioski wydziału powiatowego w Kowiu w sprawie 
większych odliczeń na rzecz funduszu pożyczkowo - zapomogowego, 
w sprawie zwiększenila maksymaJnych stawek kosztów utrzymania w za
kładach opiekuńczych, oraz w sprawie pokrywania przez Rząd kosztów 
utrzymania dzieci z rupatrjiacji.

W głosowaniu upadł wniosek p. Górskiego w sprawie niepodwyżsaat- 
nia budżetu Biura Zjazdów oraz wniosek p. Czernickiego w sprawie wy
bierania delegatów na zjazd ogóllny na posiedzeniu sejmiku, a w nagłych 
wypadkach przez wydział powiatowy.

Następnie zjazd przyjął jednogłośnie 'następujące wnioski sekcji 
gminnej w sprawie zasadniczego typu gminy wiejskiej w Polsce:

„1. Zachodzi potrzeba stworzenia w Polsce gminy wiejskiej jedno
litej pod względem zdolności gmltay do wypełniania zadań w dziedzinie 
administracji samorządowej i państwowej.

2. Gmina powinna być tak wielka, aby była Zdlollria wypełnić istot
ne zadania samorządowe w sprawach, które nie są przedmiotem1 bezpo
średniego zainteresowania całego powiatu oraz zadania 'administracji pań
stwowej, polegającej na funkcjach wykonawczych i pomocniczych. W tym 
celu gmina między innemi powinna być zdolna utrzymać minimaiiny, au'e 
stały i fachowy personel administracyjny.

3. Gminą, odpowiadającą warunkom powyższym; będzie z reguły 
gmina zbiorowa; t. j. obejmująca większą liczbę miejscowości historycz
nych. Przy ustalaniu granic gminy należy baczyć, aby w jej obrębie ist
niało naturailne ognisko; skupiające wspólne zainteresowania miejscowo
ści, objętych granicami gminy.

4. W województwach środkowych i wschodnich najeży w obrębie 
gminy utrzymać gromadę wieijską, jako terytorjataą korporację prawa 
publicznego, ograniczoną w swych funkcjach głównie do dbbrowolbego 
zakresu działania1.



5. Przejście od gmin ściśle miejscowych do zbiorowych w woje
wództwach zachodnich i południowych odbyć się powinno stopniowo 
■przez stworzenie nadbudowy nad gminą ściśle miejscową.“

W końcu zjazd przystąpił do glosowania nad wnioskami sekcji1 gmin
nej w sprawie szkolnictwa powszechnego1 i uchwalił:

1. W organizacji! szkolnictwa powszechnego, dla uniknięcia tarć, 
nieporozumień, opóźnień w działaniu, zbytecznego biurokratyzmu, nale
żytego wyzyskania finansów, należy przeprowadzić:

a) zniesienie oddzielnego samorządu szkolnego1 i przeniesienie dotych
czasowych jego uprawnień na samorząd terytorialny;

b) stworzenie w ramach organizacji samorządu terytarjaamegO! spe
cjalnych wydziałów szkolnych z obowiązkowym udziałem przed
stawicieli władz szkotoych, z obiera 1. a y m p r z e w o- 
d n i! c z ą c y m, któreby objęły dotychczasowy zakres działa
nia samorządu szkoitoego.

2. Najważniejszą przeszkodą w zrealizowaniu obowiązku powszechne
go nauczainiiia, jest brak odpowiednich lokali szkolnych i dla nauczycieli. 
Przeszkoda ta wizrośn,ie jeszcze poważniej w latach następnych przez 
przypływ wielkiej ilości dzieci1, urodzonych ,po wojnie. Dlatego Zjazd 
uznaje za jedną z najpilniejszych spraw w dziedzinie szkolnictwa powszech
nego wytężoną akcję samorządów w kierunku budownictwa szkolnego, 
stwierdzając, że jest ona niemożliwa1 bez wprowadzenia specjalnego po
datku szkolnego.

Podstawową izasadą w dziedzinie budownictwa szkolnego winno być 
pomieszczenie jakniaijwiiięksizej ilości dzieci ii to możliwie w jaknaijkrótszym 
czasie w nowych, hiigjeniiiaznych salach szkolnych. Dlatego należy przy 
budowaniu dać pierwszeństwo salom szkolnym ii stopniowemu realiizowa- 
niu budynków szkolnych, rozbudowując je w miarę możności w następ
nych latach. Należy równiież poddać rewizji normy rozmiarów szkól po
wszechnych, opracowanych przez Ministerstwo W. R. i O. P. w .kierunku 
zmniejszenia fch ii wypracowania planów oszczędnościowych. Realizując 
stopniowo budownictwo szkolne, winno się wykorzystać sale szkolne naj
wydatniej, wprowadzając, gdzie tylko jest możliwe, naukę dwufazową, 
oraz oddając je do użytkowaniiia tostytucijom społecznym na cele sportowe 
i kulturalnie.

3. Akcja ta winna być oparta na wzajemnem współdziałaniu Pań
stwa i samorządu, przyczem winna być określona ustawowo wysokość 
obowiązkowych subwencyj ze strony Państwa.

4. Dotychczasowy obowiązek gmito w dziedzinie budownictwa 
szkolnego, należy zasadniczo utrzymać, gdyż umożliwia to wciągnięcie 
do akcji budowlanej bezpośrednio .zainteresowanych i zużytkowanie świad
czeń naturalnych ludności1, do czego gminy winny otrzymać uprawnienie. 
Świadczenia naturalne .powinny być wymagane od ludności obwodu szkol
nego ii winny być traktowanie jako specjalnie dopłaty tego obwodu.

5. Dla usprawnieniia budownictwa szkolnego samorządy powiatowe 
witany otrzymać prawo, umożliwiał ąoe im skoncentrowanie w powiecie 
funduszów na ten cel przeznaczonych, zarówno gmin wiejskich, jak i) miast 
niiewydzielonych, oraz kierownictwo techniczne budowy. Wskaizanem jest 



udzielanie zniżek na posiaidamie przez Państwo materiały budowlane oraz 
na przewóz wszelkich materiałów, potrzebnych przy budowie szkół.

6. Dla należytego sfinansowania akcji budowlanej szkolnictwa po
wszechnego, potrzebnie jesit:

a) stworzenie państwowego funduszu budowy szkół powszechnych 
z sum corocznie na ten cel wstawianych do budżetów państwowych, oraz 
ze zwrotów pożyczek, zacilągnliętych przez samorządy na budowę szkół 
powszechnych,

b) uprawniemie gmin miejskich ii wiejskich do poboru specjalnego po
datku na budowę szkół powszechnych:

1. gminy miejskie podatku wymierzanego podobnie^ jak podatek 
inwestycyjny i w podobnej wysokości,

2. gminy wiejskie podatku wymierzanego podobnie1 ii w tej sa
mej wysokości, jak podatek wyrównawczy.
Powiatowe związki komunaline mogą przeznaczyć na budowę szkół 

powszechnych podatek linwestycyjny w części lub całości. Przeznaczenie 
na ten cel podatku inwestycyjnego winno być uważane z reguły za uza
sadnienie potrzeby tego podatku.

c) zapewnienie nisko oprocentowanego kredytu długoterminowego.
7. Państwowy fundusz budowy szkół powszechnych poza udziela

niem ustawowo określonem minimum1 zasiłku, winien miiieć za zadanie 
przez odpowiednią politykę subwencyjną wpływać na kolejność budowy 
szkól oraiz pobudzać samorząd do szybkiej akcji budowlanej.

Dla przeprowadzenia racjonalnej polityki subwencyjnej tworzy się 
przy Ministerstwie W. R. i O. P. specjalny .zarząd państwowego funduszu 
budowy szkół powszechnych k udziałem przedstawicieli zainteresowa
nych ogamliizacyj samorządowych i(Riady Zjazdów Samorządu Ziemskiego, 
Związku Miast Polskich i Związku Omiin Wiejskich). Również i fundusze 
powiatowych związków komunalnych służyć im winny do racjonalnej po
lityki subwencyjnej dla gmin. Dla wykonania tych zadań, powiatowe 
związki komunalnie, jako gospodarze powiatów, winny skupić w swych 
rękach wszystkie fundusze subwencyjne państwowe i własne, celem od- 
powiedniiego iich rozdzielania1.

8. Płatnicy podatków: gruntowego, przemysłowego i od nierucho
mości, wchodzący do obwodu szkolnego, mogą większością głosów repre
zentujących dwie trzecie podatkowego zainteresowania, uchwalić utwo
rzenie spółki, celem budowy szkoły. Obwód ten nie byłby już pocią
gany do świadczeń na rzecz budowy szkół w innych obwodach.

9. Zjazd uiznaje za konieczne, aby budżet państwowy przewidywał 
dostateczne fundusze na cele, związane ze szkolnictwem powszechnem, 
które są ustawowym obowiązkiem Państwa, jak np. na pomoce szkolne. 
Niewykonywanie przez Ministerstwo W. R. i O. P. swoich obowiązków, 
zmusza gminy i powiaty do łożenia na te cele, .przez co uszczupla się fun
dusze związków samorządowych, przeznaczone na budownictwo, lub ra- 
cijonatoe urządzenie sal szkdlniychi

10. Jako przejściowe i prowizoryczne środki, ulepszające stan lokali 
szkolnych, mogłyby być zastosowane:



a) ustawowe zwolnienie lokali, wydzierżawionych organom samo
rządu gminnego lub sizkotaego dla szkól lub .mieszkań nauczycielskich od 
¡podatku od nieruchomości i wszelkich innych podatków (rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnila 17 czerwicą 1924 r., Dz. U. R. P. 
Nr. 51, poiz. 523).

b) udzielani© przez odnośnie banki na specjalna© dogodnych warun
kach pożyczek na budowę tub wykończenie ’lokali, zakontraktowanych na 
lokale szkofae lub mieszkania nauczycielskie.

Następujące wnioski mniejszości, w sprawie szkolnictwa powszech
nego, przedstawione przez sekcję gminną na plenum, upadły:

1. wniosek p. Ciechomskiego w sprawi© wprowadzenia jako wliiryii- 
stów do wydziałów szkolnych nauczyciel® di duchowieństwa;

2. wniosek p. Podistrygacza W isprawlie popierania w pierwszym rzę
dzie budowy szkól czteroklasowych, któreby przy dwurazowem nauczaniu 
mogły uwzględnić program' nauczania szkól siedmioklasowych;

3. wniosek p. Górskiego w sprawi© przeniesienia ma powiaty obo
wiązku budowy szkól.

Po wyczerpaniu porządku obrad, Prezes J. Bek zamknął krótkiem 
przemówieniem dwudniowy zjazd przedstawicieli powiatowych związków 
komunalnych1.

ZJAZD CZŁONKÓW WYDZIAŁÓW WOJEWÓDZKICH, 
POCHODZĄCYCH Z WYBORU.

W związku ze zbliżającą się chwilą rozpatrywania przez wydziały 
wojewódzkie budżetów komunalnych na nok 1930—31, powstała w łonie 
centralnych organizacyj samorządowych myśl urządzenia izjazdó człon
ków wydziałów wojewódzkich, pochodzących z wyboru, celem omówie
nia spraw, związanych z temi czynnościami. Myśl ta została obecnie 
zrealizowana. Na skutek zaproszeń Komitetu Organizacyjnego Zjazdu,, 
w skład którego wesziló 4-ch członków wydziałów wojewódzkich, odbyło 
silę w dniu 26 stycznia r. b. w lokalu Polskiego Baraku Komuiniatoego ze- 
braniie członków wydziałów wojewódzkich. Na zebranie to przybyło 20-u 
członków tych wydziałów z 8 województw, a mianowicie z 5 województw 
centralnych oiraiz województwa wołyńskiego, nowogrodzkiego i pomor
skiego. W zebraniu wzięli nadto udział: Prezes Zarządu Związku Sejmi
ków — p. Józef Bek, yice-prezes —- p. Wacław Gajewski, Prezesi Zarzą
du Związku Miast i Prezydent m. st. Warszawy — mż. Zygmunt: Siemiń
ski, redaktor dr. Maurycy Jaroszyński, Prezes Polskiego Banku Komu
nalnego — Juliusz Zdanowski .1 Dyrektor biura Związku Miast Polskich — 
Marceli Porowski.

Prezydjum zebrania stanowili pp.: Józef Bek, Bronisław Ziemięcki 
i Ciechomslki.

Podstawę do narad stanowiły referaty: „Zadania Wydziałów Wo
jewódzkich“ — dr. M. Jaroszyński, „Trudności budżetowe w r. 1930—31“' 
—• M. Porowski, „Wady formalnie budżetów i .zamknięć rachunkowych“ — 
J. Zdanowski i „Związki międzykomunalne“ — W. Gajewski.



Głównym przedmiotem rozpraw byto: rozpatrywanie i zatwierdzanie 
budżetów związków samorządu. Członkowie Wydziałów z wyboru, 
.przedstawiający czynnik rtezałeźmy, ni© czują się dosyć przygotowani dc 
oceny poszczególnych budżetów. Przy zaproszeniach ma posiedzenia ше 
otrzymują materiałów, kouiiecznych do wyrobienia sobie sadu gruntow
nego i niezależnego o gospodarce tego lub taniego związku sam. Dopiero, 
gdyby mogli zaizinajomić silę z wykonaniem budżetu za rok ubiegły (ew. 
9 miesięcy tego okresu),, gdyby mogli przedtem wejrzeć w gospodarkę 
powiatu, o ile ta zobrazowana jest i oceniona w sprawozdaniu lusitracyj- 
nem wojewódżkiem lub organizacji' wolnej związków, wreszcie po wysłu
chaniu w dniu posiedzenia przedsitawicfeli' powiatu co do planu pracy 
i całej gospodarki związku — dopiero w takich warunkach sąd ich mógł
by się oprzeć na krytycznych podstawach 1 wypaść z korzyścią dća 
Związku.

W tej części rozpraw przyjęto z .zadowoleniem do wiadomości, że 
Zarząd Związku Sejmików, przeprowadza już takie inspekcje na żądanie 
Wydziałów powiatowych, a Zarząd Związku Miast zamierza czynić to 
samo. Wyrażono życzenie, aby odpisy tych sprawozdań lustracyjnych 
mogły być dostarczane członkom Wydlziałów Wojewódzkich. Wreszcie 
wypowiedziano życzenie, aby członkowie W. W. mogli otrzymywać od
pisy protokółów dyskusji budżetowych w sejmikach powiatowych i ra
dach miejskich; pożyteczne byłoby dowiedzieć się o motywach radnych 
głosujących przeciw tej czy innej pozycji budżetowej

O lilie idzie o budżety na rok 1930—31, wypowiedziano! zapatrywanie, 
że budżelty te, wobec niepewności zwyczajnych nawet wpływów z danin 
publicznych, nie poiwiiminiy przekraczać tegorocznych; co się zaś tyczy 
inwestycyj, to one wilrtniy przejść przez łoże Prokrusita, oględnie .traktując 
jedynie konieczności konserwacji dróg i melioracji rolnych. Dalej, po- 
wiinmo się położyć kres zwyrodnieniu kredytu krótkoterminowego, prze- 
kszitałcanego dowolnie przez Związki mai długoterminowy, ewentualnie 
dążyć do wymogu .zatwierdzania przez władzę nadzorczą uchwali o za
ciąganie wekslowych pożyczek.

Związki międzykomunalne zakładać należy wówczas dopiero, kiedy 
one już „dojrzały“ w przekonaniu o ich potrzebie.

W końcu powzięto następujące rezolucje:
1. Zebrani zwracają silę do Biura Zjazdów Sam. Ziemskiego oraz 

Związku Miast z prośbą inicjowania konferencji członków Wydziałów 
Wojewódzkich co pewien' czas, przynajmniej raz do roku.

2. Zebrani zwracają się z prośbą do redakcji: „Samorządu Terytor- 
jalinegoi“ i. „Samoiriządlu“ uwzględniania .¡informacji, dotyczących działal
ności Rad Wojewódzkich i Wydziałów Wojewódzkich.

CZWARTY ZJAZD STATYSTYKÓW MIEJSKICH W ŁODZI.
W dn. 15 i 16 marca 1930 roku odbył siiię w Łodzi IV Zjazd. Staty

styków Miejskich. Na Zjazd przybyli: z Warszawy — wice-dyrektor 
Głównego Urzędu Statystycznego Jan Strzelecki, naczelnik Wydziału



G. U. S. dr. Jan Piekałkiewicz, delegaci Ministerstwa Spraw Wewnętrz
nych — Stefan Brzeziński ii Leonard Kowalewski, prof. dr. W. L. Biege- 
leisen ze Związku Miast Polskich, prof. Zygmunt Limanowski, Edward 
Strzelecki t Franciszek Pffltz z Wydziału Statystycznego Magistratu 
m. stoi. Warszawy, Jan; Derengowski i J. Czadankiewicz z Gf. U. Si., 
i dr. Ignacy Gliksman z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajem
nych, z innych miast — dyr. Zygmunt Zaleski (Poznań), Kazimierz Sar- 
necki (Kraków), dr. Norbert MichaJlewicz (Lwów), Michał Werka (Byd
goszcz), Adam Pigłowski (Lublin), Nepomucen Wielebski (Katowice), 
Zygmunt Rembowski (Sosnowiec), Dr. Bogusław Kon (Radom), Józef Pi>- 
łecki (Białystok), Leon Swoboda (Królewska Huta), Waldemar Broda 
(Bielsko Śląskie), Maurycy Farba (Płock), Bolesław Laga (Włocławek), 
Gustaw Żorski (Częstochowa), Henryk Buczyński (Tomaczów Mazowiec
ki), Piotr Gallus (Pabjaniice), Brunon Przedmojskl (Pabianice). Ogółem 
na Zjeździe było reprezentowanych 18 miejskich biur, wzgl. referatów 
statystycznych.

Z pośród osób miejscowych w Zjeździe wzięli udział: prezydent 
m. Lodził Bronisław Ziemięcki, wice-prezydent Stanisław Rapałski, 
przedstawiciel p. Wojewody Łódzkiego dr. med. Stanisław Skalski, 
przewodniczący Wydziału Statystycznego ławnik Aleksander Joel, dyr. 
Zarządu Miejskiego, p. Mieczysław Kalinowski, członkowie delegacji 
Wydziału Statystycznego oraz szereg wyższych urzędników Zarządu 
m. Łodzi.

(Otwarcie Zjazdu nastąpiło w sobotę, dnia 15 marca'. Po zagajeniu 
przez przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Zjazdów Statysty
ków Miejskich, prof. Z. Limanowskiego, wygłoszeniu przemówień powi- 
tataych, odczytaniu depesz powitalnych i wysłaniu przez Zjazd depesz 
hołdowniczych do budowniczych statystyki: polskiej: prof. Józefa Buzka 
i prof. Ludwika Krzywickiego' — dokonano ukonstytuowania prezydium 
Zjazdu, przyczem na przewodniczącego powołany został naczelnik Wy
działu Statystycznego Magistratu m. Łodzi Edward Rosset; nadto zaś 
do prezydium weszli: dyr. K. Sarnecki, dr. N. Michalewicz i N. Wielebski, 
jako zastępcy przewodniczącego oraz pp. M. Werka i A. Piglowski, jako 
sekretarze.

Pierwszy referat na temat „Postulaty wielkich miast wobec po- 
wszechnego spisu ludności)“ wygłosił naczelnik Wydziału Statystyczne
go Magistratu m. st. Warszawy prof. Z. Limanowski. Referent na wstę
pie omówił znaczenie spisu ludności dla życia gospodarczego, polityczne
go ii społecznego, następnie zaś wskazał, że przy spisach ludności w mia
stach wyłania się szereg specjalnych zagadnień natury organizacyjnej 
i technicznej, od odpowiedniego zaś rozwiązania tych zagadnień zależy 
w znacznej mierze dokładność spisu i jego znaczenie dla miasta. W koń
cu referent omówił dezyderaty miast, dotyczące terminu spisu ludności, 
sposobu jego przeprowadzenia i opracowania rezultatów, wysuwając za
razem postulat, aby łącznie ze spisem ludności był przeprowadzony spis 
wszelkich budynków oraz spis mieszkaniowy.

Na posiedzeniu popołudniowem wygłosił referat dyr. Urzędu Sta
tystycznego m. Poznania, Zygmunt Zaleski, na temat „Statystyka miesz- 



kantowa“. Referent wskazał, że do zakresu prac miejskich biur staty- 
.stycznych powinna był włączoną statystyka mieszkaniowa wszelkich 
odcieni, przyczem normy podstawowe tej statystyki powiilnny być ujedno
stajnione, co umożliwi porównataość danych, zbieranych przez różne 
miasta. Referent omówił szczegółowe metody statystyki mieszkaniowej 
i wskazał, że punktem wyjścia dla tych badań powinien stać się spis 
nieruchomości i mieszkań, połączony z powszechnym spisem ludności.

Nad referatami prof. Z. Limanowskiego i dyr. Z. Zaleskiego rozwi
nęła się ożywiona dyskusja, w której zabrali glos pp,: K. Sarnecki', M. 
Hertz, J. Strzelecki, M. Hetman, E. Rosset, E. Strzelecki., Z. Rembowski, 
Stefan Kazimierczak, M. Werkat Z; Zaleski- i Z. Limanowski.

W drugim dniu obrad w dalszym ciągu -odbywała się dyskusja nad 
referatami, dotyczącemi -organizacji zbliżającego się drugiego powszech
nego spisu ludności'.

Z kolei p. Z. Zaleski wygłosił referat p, L „Statystyka ruchu napły
wowego ludności“. W dyskusji nad -tym referatem zwrócono- uwagę na 
ważne ¡znaczenie, jakie ¡posiada mająca wkrótce nastąpić reorganizacja 
systemu meldunkowego w Polsce. Wyrażono pogląd, że przekształcenie 
biur adresowych powinno być dokonane w porozumieniu z miejsk-iemi biu
rami statystyczne-mf i powinno -być dostosowane idlo- 'potrzeb* statystyki 
miejskiej. Postawiono tezę, że nowa organizacja biur adlresowych powin
na zapewnić kompletność meldunków i przewidywać periodyczną kon
trolę w drodze rejestracji ludności w miastach. W dyskusji zabierali 
glos: B. Rosset, Er. Pite, Józef Zaleski, Z. Limanowski, M. Helman, Dr. 
Z. Michalkiewicz i E. Strzelecki,

Dr. Michatewicz ze Lwowa postawił wniosek w sprawie wyjednania 
u czynników rządowych przepisu, upoważniającego miasta do przepro
wadzania lokalnych spisów ludności, -niezależnie od jednodniowych po
wszechnych spisów ludności), odbywających się co 10 lat.

W dalszym ciągu wygłosił referat p. E. Strzelecki z Warszawy o sta
tystyce wypadków ruchu ulicznego. Referent zwrócił uwagę, że roz
wój automobilizmu wywołał znaczne przyśpieszenie tempa ruchu. 
W związku z tern występuje konieczność statystycznego badania*: a) ta
boru pojazdów, b) intensywności ruchu ulicznego w różnych punktach 
miasta, c) nieszczęśliwych wypadków, wywołanych przez ruch uliczny

Następnie przystąpiono do omówienia spraw organizacyjnych.
Prof. Z. Limanowski złożył sprawozdanie z prac Komitetu Wyko

nawczego Zjazdów Statystyków Miejskich.
Po dyskusji nad sprawozdaniem dokonano wyboru Komitetu Wy

konawczego na okres nowej kadencji rocznej, Do Komitetu powołano: 
prof. Z, Limanowskiego, pr-of. dr. W. L. Bieigeteiisema, n-aczeillmka E. Rosseta 
i' dyr. Z. Zaleskiego. W sprawie miejsca V Zjazdu Statystyków Miejskich 
przyjęto dezyderat, aby — o ile warunki lokalne na to pozwolą — odbyć 
Zjazd w Katowicach.

Wreszcie odbyło się glosowanie tez i rezolucji, wynikających z wy
głoszonych na Zjeździe -referatów.

Przyjęto następujące wnioski:
„IV Zjazd Statystyków Miejskich wyraża opiuję, że -najpóźniej w ro



ku 1931 powinien być .przeprowadzany powszechny spis ludności Zjazd 
stwierdza, że potrzebę spisu w sposób dobitny niejedmokrotnlie zaznaczały 
miasta oraz liczne instytucje gospodarcze i społeczne. Spis odpowiada 
przeto nietylko potrzebom .administracji Państwa, ale również dlstotnym 
potrzebom społeczeństwa“.

A. PRACE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE MIAST.

a) Miasta powinny w miarę potrzeby zainicjować z uwzględnia
niem warunków1 lokalnych rewizję podziailu administracyjnego miasta 
w tym kierunku, by dzielnice posiadały charakter pod względem ludno- 
ścidwym, społecznym i gospodarczym możliwie jednollity.

b) Rejestracja wszelkich nieruchomości zabudowanych powinna 
się zakończyć w terminie 1 —-2 miesięcy przed spisem i być połączona 
z wprowadzeniem numeracji spisowej (o ile już nie jest wprowadzona).

c) Na podstawie rejestracji nieruchomości' biura statystyczne opra
cują szczegółowy plan podziału miasta na obwody spisowe (teren jedne
go komisarza spisowego). Obwody te powinny się w całości mieścić 
w granicach dzielnic. Obwody spisowe powinny być utworzone w ta
kiej wielkości, aby praca spisowa w każdym obwodzie była bezwarun
kowo ukończona w dniu spisu.

B. DEZYDERATY MIAST W SPRAWIE SPISU.

a) Spis powinien się odbyć Około 10 grudnia.
b) Instrukcję oraz arkusze spisowe powinny być dostarczone mia

stom zawczasu, tak aby miasta miały możność należytego przygotowania 
spiłsu.

c) Zjazd wyraża życzenie, aby w skład Głównej Komisji spisowej 
przy Głównym Urzędzie Statystycznym weszli przedstawiciele biur sta
tystycznych większych miast polskich.

d) Łącznie ze spisem ¡ludności powinny być przeprowadzone spisy 
wszelkich budynków oraz spis mieszkaniowy, natomiast Zjazd, wypo
wiada się przeciwko łączeniu ze spisem ludności spisu przemystowego 
i spisu rolnego.

e) Do arkusza spisowego powinno być dołączone pytanie o miejscu 
stałego zajęcia'.

f) W rezultatach spisu powinny być miasta powyżej 50.000 mie
szkańców wydzielone z większych terytoriów administracyjnych. W mia
stach powyżej 100.000 należy .spis przeprowadzić i opracować według 
dzielnic.

g) Rezultaty spisu powinny zawierać dla wielkich miast również, 
dane o ludności zamieszkałej1 oraz o ludności zatrudnionej.

STATYSTYKA MIESZKANIOWA (TEZY).

1. Statystycy miejscy uznają wielką doniosłość szeroko zakrojonej 
statystyki mieszkaniowej (terenowej, budynkowej, mieszkaniowej wszel
kich odcieni) i uważają ją za przedmiot pracy miejskich urzędów staty



stycznych jako najbardziej w tern interesowanych, statystyka centralna 
państwowa nie może' bowiem wimikać tak dalece w szczegóły, jak to dla 
oceny rozwoju miast jest ¡potrzebne.

2. Statystycy miejscy uznają potrzebę ujednolicenia norm podsta
wowych statystyki mieszkaniowej i programu minimalnego dla swej dzia
łalności publikacyjnej.

3. Statystycy miejscy dążyć będą do sporządzenia niezbędnych ze
stawień retrospektywnych, służących jako podstawa do oceny rozwoju 
stosunków mieszkaniowych i do bieżącej pracy w zakresie statystyki 
mieszkaniowej.

4. Miejskie urzędy statystyczne prowadzić będą w okresach rocz
nych wszystkie prace statystycznie wykonalne w ramach •niniejszego pro
gramu, szczególnie zaś pełną statystykę iruchu budowlanego łącznie z ru
chem mieszkaniowym.

5. 'Podstawę ścisłej statystyki nieruchomości i mieszkań powinien 
dać spis mieszkaniowy, który ■miasta wielkie przeprowadzić powinny 
przy pierwszej nadarzającej się sposobności, w każdym zaś razie przy 
powszechnym spisie ludności.

STATYSTYKA RUCHU NAPŁYWOWEGO LUDNOŚCI (TEZY).

1. Zjazd zaleca miejskim biurom statystycznym prowadzenie bie
żącej statystyki napływowego ruchu ludności.

2. Przedmiotem statystyki napływowego ruchu ludności są prze
prowadzki dokonane w zamiarze zmiiany miejsca zamieszkania.

3. Statystykę napływowego ruchu ludności prowadzi się na pod
stawie meldunków, dzieląc ruch zewnętrzny od ruchu wewnętrznego 
miasta.

4. Statystyka napływowego ruchu zewnętrznego ¡ludności powinna 
w minimalnym programie, który uznaje się zarazem za normalny, zesta
wiać następujące dane: ogólną ilość osób zmieniających miejsce zamie- 
śzkaniia, ich pleć, stan rodzinny (ilość rodzin), zawód, wyznanie migran
tów, terytoria ruchem objęte i podział migracji według dziełnic miasta.

Statystyka napływowego ruchu ludności zestawia osobno przypływ 
i odpływ i stwierdza różnicę, którą zużytkowuje dla wyliczenia t. zw. 
stanu ludności przypisanej. Stan ten kontroluje się sporadyczną reje
stracją ludności.

5. Statystyka ruchu wewnętrznego uwzględniać winna ogólną ilość 
osób zmieniających mieszkanie, segregowaną według płci, zawodu, stanu 
rodzinnego i dzielnic miasta.

6. Najważniejsze daty statystyki’ napływowego ruchu ludności, ogła
sza się normalnie co miesiąc lub co kwartał, conajmnitej zaś publikuje się 
statystykę napływowego .ruchu ludności co rok z podziałem danych gene
ralnych według miesięcy.

7. Tranzyt ludności. zaleca się uwzględniać poza statystyką napły
wowego ruchu ludności w drodze opracowania: statystyki ruchu przy
jezdnych z podaniem ruchu międzypaństwowego, statystyki ruchu oso



bowego w zakresie komuniiikacji, statystyki paszportowei, — gdzie to jest 
potrzebne — statystyki' turystycznej.

8. W związku z przygotowywaną reorganizacją biur meldunkowych 
Zjazd' wyraża opinię:

a) że karta meldunkowa powinna zawierać conajmniej następujące 
pozycje: imię, nazwisko, miejsce wyprowadzki' i przyprowadzi z do
kładnym adresem, datę przeprowadzki, datę i miejsce urodzenia, stan cy
wilny i rodzinny, pleć, wyznanie i przynależność państwową każdej 
osoby;

b) że nowa organizacja biur adresowych może nastąpić tylko na 
podstawie spisu ludności względnie rejestracji według stanu z pewnego 
określonego dnia;

c) że organizacja biur adresowych powinna być dokonana w poro
zumieniu z miejskiemi) biurami staitystycżuemi i winna być dostosowana 
db potrzeb statystyki miejskiej.

d) że nowa organizacja winna zapewnić kompletność meldunków 
i przewidywać periodyczną kontrolę w drodze rejestracja) ludności 
w miastach.

STATYSTYKA RUCHU KOŁOWEGO (TEZY).

1. Rozwój automobilizmu wywołał znaczne przyśpieszenie tempa 
ruchu na drogach i ulicach i przyczynił się do podniesienia znaczenia dróg 
zwykłych pośród innych dróg komunikacji. Szczególniej w miastach, 
gdzie przy wlełkiiem skupieniu ludności' i znacznych nieraz odległościach 
szybka komunikacja automoMiowa rozpowszectafe się ogromnie, po
wstał cały szereg zagadnień, których oświetlenie metodą statystyczną 
staje się palącą potrzebą,

2. W związku z powyższem pożądanem jest, aby miejskie biura 
i referaty statystycznie Zbierały ii opracowywały dane dotyczące:

A. Taboru pojazdów, należących do mieszkańców miasta.
B. Intensywności i charakteru ruchu ulicznego w różnych punktach 

miasta1.
C. Nieszczęśliwych wypadków wywołanych przez ruch uliczny.
Pozatem przyjęto następujące wnioski:
1. „Zjazd zleca Komitetowi Wykonawczemu podjęcie prac,, zwią

zanych z wydaniem następnego Rocznika Statystycznego Miast Polskich“’ 
(wnibsek E. Rosseta).

2. „Zjazd wyraźai życzenie, aby Główny Urząd Statystyczny 
uwzględniał żądania miast w kierunku upoważnienia ich do przeprowa
dzenia lokalnych spisów ludności“ (wniósek d-ra N. Michale wieża).

3. „Zjazd IV Statystyków Miejskich stwierdza, że formularze sta
tystyki prywatnego ruchu budowlanego, których wzór ustalił Główny 
Urząd Statystyczny, są niewystarczające dla potrzeb statystyki mie
szkaniowej, gdyż nie zawierają rubryk, dotyczących liczby wybudowa
nych mieszkań i' podziału ich podług wielkości. Zjazd wyraża życzenie, 
aby Główny Urząd Statystyczny odpowiednio rozszerzył wspomniane 
formularze.



Jednocześnie Zjazd stwdierdza potrzebę .prowadzenia statystyki pu
blicznego ruchu budowlanego i zwraca się do Głównego Urzędu Staty
stycznego z wnioskiem o wprowadzenie odpowiednich formularzy i obo
wiązku ich wypełnienia w odstępach miesięcznych“ (wniosek E. Rosseta).

4. „IV Zjazd Statystyków Miejskich uwalżla za konieczne ujednostaj
nienie metod statystyki opieki społecznej. Z tego powodu zwraca się 
dO Komitetu Wykonawczego o przygotowanie na następny Zjazd odpowie- 
dlniego referatu w tej sprawie“ (wniosek J. Derengowskiego).

' Wniosek członka Delegacji Wydziału Statystycznego im Łodzi p. 
Hetmana w sprawie uwzględnieniia w karcie spisowej mieszkaniowej da
nych, dotyczących lokali .handlowych, znajdujących Się na parterze i na 
piętrach oraz danych o (Jąkałach mieszkalnych, zajmowanych przez pra
cownie rzemieślnicze i handlowe, urzędy iii szkoły — postanowiono prze
kazać Komitetowi Wykonawczemu dla wzięcia pod uwagę przy oma
wianiu treści arkusza spilsu1 mieszkaniowego.

Referat .p. Fr. Piltza nia temat „Organizacja statystyki miejskiej“ zo
stał w porozumieniu z autorem zdjęty z porządku dziennego IV Zjazdu 
Statystyków Miejskich i przełożony na następny Zjazd,. Jednocześnie 
powołano specjalną komisję w składzie pp. prof. Z. Limanowskiego, 
nacz. E. Rosseta, E. Strzeleckiego.', dyr. Z. Zaleskiego oraz referenta Fr- 
Piltza' — celem rozpatrzenia wniosków, zaproponowanych przez referenta.

W wolnych wnioskach p. M. Helman zgłosił dezyderat, aby przy 
przeprowadzeniu spisu nieruchomości uwzględnić sprawę palenisk, gdyż 
brak danych statystycznych z tej dziedziny uniemożliwiła należytą orga
nizację wycieru kominów w miastach.

Po wyczerpaniu porządku dziennego .p. naczelnik E. Rosset 'Zamknął 
dwudniowe obrady, dziękując uczestnikom Zjazdu za żmudną, lecz owoc
ną pracę, która stanowi ważmy etap w rozwoju statystyki miejskiej 
w Polsce.

ZJAZD PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU POW. WOJ. 
TARNOPOLSKIEGO.

W dniu 29 stycznia b. r. odbył slię w Tarnopolu Zjazd przedstawi
cieli samorządu powiatowego, (zorganizowany przez Zarząd Rady Zjazdów 
Samorządu Ziemskiego.

Przewodniczył p Zagórski, członek Wydziału Wojewódzkiego. 
Wojewoda tairnopolistó, p. Moszyński, w serdecznych słowach jako gospo
darz województwa i, przewodniczący wydziału wojewódzkiego powitał 
przybyłych z Warszawy delegatów Rady Zjazdów i 'wszystkich uczest
ników zjazdlu.

P. W. Gajewski złożył sprawozdanie z działalności' Biura i Zarządu 
Rady Zjazdów Samorządu Ziemskiego' .za rok ubiegły i bież., poruszając 
przy tej sposobności wszystkie aktualne sprawy samorządowe, co do 
których Zairząd względnie Prezydium Rady Zjazdów ząjjmoWały sta
nowisko.



Na Wkiosek przewodniczącego', powyższe sprawozdanie jednogłośnie 
przyjęto do wiadomości i wyrażono delegaitom Zarządu Rady Zjazdów 
podziękowiamie za wysoce pożyteczną dla samorządów działalność orga
nizacji.

Z kolei p. W. Gajewski wygłos® referat w sprawie podatku wyrów
nawczego obowiązującego dotychczas .tylko w gminach wiejskich b. za
boru .rosyjskiego, wyjaśniwszy dotychczasowe zasady poboru tegoż po
datku i uzasadnili konieczność przedłużenia mocy obowiązującej .odnośnej 
ustawy w b. zaborze rosyjskim, wygasającea z dniem 1 kwietnia r. b. 
przyczem podkreślił, że podatek ten stanowi główne źródło, dochodu gmin 
wiejskich w b. .zaborze ros. (około 50% ogółu dochodów 'zwyczajnych) 
i umotywował potrzebę jego .rozciągnąęoia również na b. zabór austriacki 
i pruski brakiem niezbędnych źródeł dochodów, dla gmin .które, np. w b. 
zaborze austriackim utraciły .prawo pobierania podatku od loka® (domo
wego). .Referent zaznaczył prizytem, że odnośny projekt ustawy o podatku 
wyrównawczym wniiesiiioniy został już do Sejmu przez posłów Bogusław
skiego, Fijałkowskigo ś tow. i przekazany Komisji Skarbowej,

W dyskusji, jaka rozwinęła stę w tej sprawie — .za wprowadzieniem 
projektowanej ustawy o .podatku wyrównawczym w b. zaborze austriac
kim wypowiedzieli się: przewodniczący Wydziałów Powiatowych w Zbo- 
nowie, Zbarażu, Złoczowie, Czoiritkoiwite i w Kamionce Strumitowej, oraz 
przedstawiciel Kuratorium Okręgu Szkolnego lwowskiego' p, W. Opala 
ze wzgilędlu na potrzeby szkól, przyczem te®, ostatni zwrócił uwagę na 
fakt, że w wielu gminach budżety szkolne dotychczas nie zostały wyko
nane w 20% i że gdyby mile fekka zima tegoroczna, szkoły musialyby 
ulec zamknięciu z braku opału. .Natomiast przeciwko wprowadzeniu te
go podatku wypowiadali się: przewodniczący Wydziału Powiatowego 
w Kopyczyńcach, motywując swoje stanowisko koniecznością uprzednie
go wyjaśmieiniiia, jaki typ gminy marny mSieć w Małopolsce, czy gminę jed- 
nowiioskową, czy też ¡zbiorową, przewodniczący Wydziału Powiatowego 
w Zaleszczykach wypowiadając się przeciw podatkowi, wskazywał na 
możliwość lepszego niż dotychczas wykorzystania majątków gminnych, 
które w Mailopolsce naogól są dość znaczne, a nie przynoszą 'należytych 
dochodów, które w zupełności, mogłyby .zastąpić dochody z podatku wy
równawczego; przedstawiciel M.alopol.skiiego Towarzystwa RoiUniczego wy- 
powiadał się również przeciw wprowadzeniu tego podatku ze względu 
na ¡istniejące już przeciążenie podatkowe nawet drobnej własności. (10— 
12 zł. z morga). Niektórzy przedstawiciele innych powiatów wypowiadali 
się przytem raczej za. .znowelizowaniem tak zwanej .ustawy kościelnej 
konkurencyjnej z 1866 noku w kierunku dostosowania jej również do po
trzeb szkól, a to ze względu na przyzwyczajenia. tut. ludności. d.o tej ustawy 
i na okoliczność, że pobór składki, dobrowolnej nia potrzeby szkol nia pod
stawie uchwał Rad gminnych jest zjawiskiem niiiemalli powszechnem i sta
nowi dość poważnie źródło dochodów .gminnych dla budowy szkół. Przy
tem na zapytanie naczelnika wydziału samorządowego, ile w przybliżeniu 
wynoszą dobrowolnie składki rocznie nia .terenie poszczególnych powiatów 
ii jaką jest suma deficytów gminnych, oiraiz jaki .dochód z majątku mają 
gminy poszczególnych powiatów, podlano, że nip. w powiiecic skałackim 



składki dobrowolne i to tylko w 2 — 3 gminach. wyniosły otok» 100.000 zl. 
w jednym roku, deficyty budżetów gminnych wynoszą ogółem w tymże 
powiecie około 14.000 zl., w powiecie zloazowskim składki dobrowolne 
wyniosły około 80.000 zł. w jednym roku, deficyty budżetów gminnych 
również około 12.000 zł., w ¡innych kilkunastu powiatach siktadki dobrowol
nie wynoszą przeciętnie 20 — 30 tys. zl. roczniie, deficyty budżetów gmin
nych 3.000—20.000 izil., naitomiiasit dochody obecne z majątków gminnych 
wynoszą po kilka tysięcy .złotych na powiat. Niektórzy przedstawiciele 
powiatów oraz przewodniczący Zjazdu p. Zagórski, wypowiedzieli się za 
odroczeniem wprowadzenia tego podatku przynajmniej o 1 rok, a czę
ściowo' także za 'zastrzeżeniem zatwierdzenia nawet dla władz II instancji, 
a to ze względu nia panujący w rolnictwie kryzys^ ¡inni' izaileicaii wprowa
dzenie podatku dopiero równocześnie z utworzeniem gmin 'zbiorowych.

P;o wyczerpaniu dyskusji referent p. W. Gajewski, reasumując iei 
wyniki, stwierdził, że za .potrzebą podatku wyrównawczego w Maí¡apo®sce, 
względnie w formie nowelizacji ustawy kościelnej konkurencyjnej z 188t 
roku wypowiedzią la się ¡zmacania większość zebranych i że uzależnŁeniia tej 
sprawy od wprowadzeniia gmin .zbiorowych nie uważa .ze swej strony za 
wskazane, przeciwnie po wysłuchaniu opinii przedstawicieli powiatów jest 
tembardziej przekonany o potrzebie wprowadzenia podatku wyrównaw
czego w Malopolllsoe z nowym rokiem budżetowym, co nie przesądza, obo
wiązku korzystania z tego uprawnienia, o Me siła płatnicza ludności 
w związku z panującym kryzysem rolnym na to nie pozwalałaby.

Następnie p. A. Bogusławski, poinformował zebranych o aktualnym 
stanie prac sejmowej Komisji ¡admtofeitracyjneij nad projektami ustrojowych 
ustaw samorządowych, ze szczególnem uwzględnieniiem ustroju samorzą
du powiatowego i miejskiego w Małopoisce wraz z odnośną ordynacją wy
borczą. Referat uzupełnił p. Gajiewskii Szereg uczestników zjazdu za
znaczyło swoje poglądy na temat proipoiniow.anych ustaw

W dalszym ciągu obrad p. W. Gajewski wygłosił referat na temat: 
„gmina jednostkowa czy zbiorowa“, informując zebranych o stanie aktual
nym odnośnych prac w Komisji dla usprawnienia administracji przy Pre
zydium Rady Ministrów, przycizem przytoczył zasadnicze tezy tego za- 
gadnieniia, opracowane przez d-ra M. Jaroszyńskiego i przyjęte jednogło
śnie przez Rade Ziazdów Samorządu Ziemskiego, podając przy tern, że 
zostały one ogłoszone w Nr. 1 tygodnika „Samorząd“ z roto bieżącego. 
Przytem referent przytoczyli, że podstawą dla kreślenia wielkości gminy 
nie może być ani; jej obszar ani ilość ludność«, ale przedewszystkiem matu
ralny okręg, skupiający największą ilość wspólnych zainteresowań lu
dności, i(np. w Województwach centralnych okręgiem takim będzie zapew
ne terytorium o 3.000 — 4.000 ludności) i że przejście od gminy jednost
kowej do zbiorowej wtano, w Ijegoi przekonaniu, nastąpić stopniowo drogą 
ewolucji, 'lilie zaś w drodze terminów ego nakazu.

W dyskusji wypowiedziano się ogólnie za gminą zbiorową, przychy
lając się całkowicie do .zasadniczych tez podanych przez referenta, niektó
rzy jednak przedstawiciele powiiatór między in. Przewodniczący Wy
działu Powiatowego w Borszczowie, podkreślali przytem konieczność 
wzięcia pod uwagę przy łączeniu gmin jednostkowych w Małopoisce 



Wschodniej memento narodlowościiowego, jako decydującego o przyszłym 
układzie sił w przedstawiciełstwl.e gminy zbiorowej, wskazując przytem 
na wynikające stąd trudności organizacyjne. Wskazywano również na. 
utrudnienia w organizacji' ¡gmin zbiorowych, które niewątpliwie wynikną 
na tle łączenia majątku poszczególnych gmin jednostkowych, podając przy- 
tem m. im., jako najlepszy sposób rozwiązania odnośnych trudności, przy
musowe oddanie majątków gminnych na cele upełnorolnienia i odpowie
dnią lokatę uzyskanych stąd funduszów.

W następnym punkcie porządku obrad poseł A. Bogusławski wygło
sił referat w sprawie szkolnictwa powszechnego, podając (,ze względu ua. 
spóźnioną porę) pokrótce daty statystyczne, obrazujące olbrzymi włzrost 
z roku na rok zapotrzebowania na lokale szkolne wskutek bardzo znacz
nego przyrostu dzieci w wieku szkolnym 4 przedstawił trudności stąd' 
wynikające przy istniejących środkach finansowych gmin. Za jedyne 
wyjście z tej sytuacji otok wydatnej pomocy ze Skarbu Państwa referent 
uważa wprowadzenie specjalnego podatku na budowę szkół oraz przy
musowych świadczeń ludności w maturze, .które, jak wykazuje praktyka, 
mogą przyczynić się do .obniżenia ¡koszltów budowy o 40%. W końcu 
dodaje, że ze względu na konieczność należytego wpływu na gospodarkę 
szkolną byłoby wskazaniem funkcje dotychczasowych Rad szkolnych prze
kazać Komisjom szkolnym, ’wybranym przez Rady gminne.

Po 'zakończeniu referatu Przewodniczący za zgodią referenta ze 
względu na brak czasu dyskusji' nad .referatem nie otworzył.

ZJAZD DZIAŁACZY SAMORZĄDOWYCH
BEZP. BLOKU WSPÓŁPRACY Z RZĄDEM W POZNANIU.

W dniu 9 lutego r. b. odbył się w Poznaniu zjazd działaczy samorzą
dowych B. B. W. R„ który powziął następujące uchwały:

1) Członkowie B. B. W. R-, 'zasiadający w radach miejskich i sej
mikach powiatowych woj. poznańskiego winni działać jednolicie według 
zasad ogólnych, na których opiera się stosunek Bloku do spraw samo
rządu.

2) W szczególności, mając na względzie konieczność uzdrowienia 
gospodarki samorządowej wnnnii oni strzec uprawnień rad i sejmików, 
które zapewniają prawa powoływania organów wykonawczych władzy 
samorządowej, t. k Magistratu i Wydziałów Powiatowych, oraz określa
nie i kontrolowanie ich działalności.

3) Środkiem naczelnym, zapewniającym wykonanie tych uprawnień, 
jest ścisłe traktowanie prac, związanych z przygotowaniem i ustaleniem 
budżetu miejskiego iii powiatowego1, jako plan 'działalności organów wy- 
konawczych, oraz ścisłe badanie zamknięć rachunkowych pod' względem 
ich .zgodności z budżetem oraz koniecznościami ustawowej i życiowej 
natury.



4) Ze względu ma przeżywamy obecnie w Polsce ciężki kryzys go
spodarczy maileży stosować następujące zasady: a) przy ustalaniu budżetu 
wińmy być uwzględniane poza ramami działalności obowiązkowej samo
rządu tylko te potrzeby, które są powszechnie odczuwane i bez nadmier
nego obciążenia mieszkańców gminy miejskiej i wiejskiej1 w stosunku do 
ich dochodów dadzą się urzeczywistnić; b) samorząd mię powinien po
dejmować się działalności dla .zaspokajania potrzeb, nawet odpowiadają
cych powyższym warunkom, jeżeli działalność ta rozwijana jest w odnie
sieniu do obszaru miasta łub powiatu, .czy to z obowiązku ustawowego, 
czy bez tego obowiązku, przez innie przedmioty admimiistraicjii (Państwo 
lub samorządy wyższego rzędu); c) miarę nadmiernego obciążenia sta
nowi nie kwota ciężarów, wykazana budżetowo lub na podstawie zamknię
cia w poprzednim roku gospodarczym, lecz sytuacja gospodarcza, kraju 
oraiz udział w dochodzie społecznym mieszkańców gminy w tym roku 
gospodarczym, w ciągu którego organy gminy rozwijają działalność, wy
magającą pokrycia finansowego; d) dlatego hasłem działalności organów 
wykonawczych winna być oszczędność, t. j. dążenie do zmniejszenia wy
datków, przewidzianych w budżeciiei, stosownie do wymogów życia go
spodarczego; e) dlatego gminy miejskie i wiejskie winny w miarę moż
ności wstrzymać się z dokonywaniem wszelkich mwestycyj administra
cyjnych i1 gospodarczych, jak długo pokryciem dla: nich jest zaciąganie 
pożyczek długo lub krótkoterminowych. Pożyczki te. pomijając niekorzyst
ne warunki, na jakich są zawierane ze względu na ogólną koniunkturę 
finansową kraju, obciążają płatników ciężarami w sposób, nieuwzgię- 
dniający ich zdolności płatniczej — ani’ przyszłej, ani teraźniejszej.

5) Nie jest wskazane wypieranie prywatnej inicjatywy z życia go
spodarczego w obrębie gmin miejskich, wiejskich i dążenie do 'oparcia 
produkcji na komunalizacji jej warsztatów.

Z BIURA ZJAZDÓW SAMORZĄDU ZIEMSKIEGO

W SPRAWIE PODATKU WYRÓWNAWCZEGO.

Przed sprawą podatku wyrównawczego, która zdawało
by się acz późno, bliska była ostatecznego załatwienia;, spię
trzyły się w ostatniej chwili mowę trudności. Oto projekt usta
wy o podatku wyrównawczym znalazł się na porządku dzien- 
nym posiedzenia Sejmu z dnia 14 marca r. b., jednakże wsku
tek powstałego na tern samem posiedzeniu przesilenia rządo
wego — spadł z porządku dziennego'. Istnieje bowiem obyczaj 
parlamentarny, że w czasie przesilenia ciała ustawodawcze 
nie załatwiają żadnych spraw istotnych. Wobec tego Prezy
dium ¡Rady Zjlazdów Samorządu Ziemskiego wystąpiło z in
terwencją do p. (Marszałka Sejmu (komunikując ją w odpisie 
Ministrom Spraw Wewnętrznych i Skarbu), której treść była 
następująca:



¿Na porządku, dziennym (piemamnego posiedzenia Sejmu w dniu 14 
b. m. znajdował się m. in. projekt ustawy o podatku wyrównawczym 
w gminach wiejskich. Wskutek odroczenia posiedzenia sprawa, niestety, 
■zailatwioina nie została. Wobec zwtoki, .jakai w międzyczasie w pracach 
Sejmu wynikła, obawiamy się, czy projekt rzeczony będzie przez Sejm 
i Senat załatwiony przed 1 kwietnia r. b.

Tymczasem z dniem 31 b.. m. wygasa ustawa dotychczasowo obo
wiązująca w tej mierze. Z drugiej strony w myśli przepisu art 6 rozp. 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. (Dz. Ust. Nr. 36 poz. 
335) gminy wiejskie są obowiązane pobierać podatki samoistne, obciąża
jące grunty (do nich należy również podatek wyrównawczy) w! 2-ch rów
nych ratach, z których1 pierwsza przypada w kwietniu. Niieoglłoszenie 
zatem ustawy przed 1 kwietnia byłoby równoznaczne z utratą przez gmi
ny pierwszej raty podatku wyrównawczego'. Byłby to nader dotkliwy cios 
dla gmin, pośrednio zaś dla całego życia społecznego na wsi. Wipływy 
z podatku wyrównawczego wynoszą bowiem w b. dzielnicy rosyjskiej 
z górą 40% ogólnych dochodów gminy. Brak tego dochodu zmusiłby 
gminy do zaniedbania najważniejszych obowiązków, jakie na nich ciążą, 
a mianowicie obowiązku utrzymania szkół powszechnych i opłacenia kosz
tów leczenia ubogich chorych. Ze względu na to, że:

1) projekt ustawy o podatku wyrównawczym wniesiony został z im- 
cjatywy poselskiej;

2) zastał w komisji; skarbowej Sejmu całkowicie uzgodniony, zarów
no pomiędzy grupami sejmowemu, jak i; ,z przedstawić!etami Rządu.;

3) - nie ma zupełnie charakteru politycznego i jest wyrazem koniecz
ności. życiowej i państwowej — imamy zaszczyt zwrócić się do Pana 
Marszałka z prośbą, ażeby projekt rzeczony zechciał postawić na porząd
ku dziennym najbliższego posiedzenia plenarnego Sejmu“.

W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY
O PRZEDSIĘBIORSTWACH AUTOBUSOWYCH

W sprawie powyższej! Mimstersbwo Robót Publicznych 
opracowało projekt ustawy, który zamierza ¡niedługo wnieść 
do Sejmu. Prezydium Rady Zjazdów Samorządu Ziemskiego 
wystąpiło w tej sprawie do właściwych Ministerstw z nastę
pującym memiorjaleim:

„Opracowany przez Ministerstwo Robót Publicznych projekt usta
wy o przedsiębiorstwach ¡autobusowych opiera się na słusznych zasadach. 
Słuszną jest w szczególności zasada daleko posuniętej reglamentacji przed
siębiorstw, utrzymujących ruch autobusowy, sięgająca w poszczególnych 
wyjątkowych wypadkach aż do charakteru monopolu, jaki może być na
dany koncesjom na niektóre przedsiębiorstwa autobusowe.

Daleko posuniętą ingerencję władzy publicznej w stosunki ruchu au
tobusów usprawiedliwiła w zupełności wzgląd na dobro publiczne.. Zwią
zek ruchu autobusowego z interesem publicznym jest bowiem bardzo ści
sły i wielostronny. W szczególności:



a) ruch autobusowy odbywa się na drogach publicznych, utrzymy
wanych ze środków publicznych i w wysokim stopniu przyczynia się do 
zużycia tych dróg;

b) ciągłość ii stałość ruchu autobusowego, warunkujące przenoszenie 
się osób z miejsca na miejsce, jest dziś w równym stopniu sprawą publicz
ną, jak ciągłość ruchu kolejowego1;

c) chodzi wreszcie o względy bezpieczeństwa publicznego, zarówno 
w stosunku do. osób; przewożonych w autobusach, jak i do osób i dóbr,, 
znajdujących się na drogach publicznych.

Natomiast rozwinięcie owych słusznych zasad w projekcie Minister
stwa budzi pewne istotne zastrzeżenia i wymaga dość znacznych zmian,, 
szczególnie z punktu widzenia interesów .publicznych, reprezentowanych 
przez samorząd.

Mianowiclie:
1. Zasada koncesjonowania przedsiębiorstw autobusowych1, w tej 

liczbie także przedsiębiorstw komunalnych, jest słuszna, Natomiast jest 
nieuzasadniona-, a nawet niebezpieczna tak daleko sięgająca dysknecjonal- 
ność przy udzielaniu koncesji, jak to przepisuje art. 5 projektu.

W szczegóUinościi art. 5 stanowi, że „koncesji udziela się stosownie 
do miejscowych potrzeb“, w swoim zaś drugim ustępie przewiduje bar
dzo ogólne warunki, wśród których władza może udzielić koncesji. Wy
nika stąd, że władza może .zawsze odmówić koncesji, uważając ją według 
zupełnie swobodnie ocenionych „potrzeb miejscowych“ za niepożądaną.

Takie postawienie siprawy pod względem prawnym1 doprowadziłoby 
niechybnie do zupełniej nie jednolitości polityki koncesyjnej, dochodzącej 
częstokroć do braku wszelkiej polityki i zupełnej dowolności władz kon- 
cesjonujących. Różne bowiem władze, powołane do udzielania koncesyj, 
.kierowałyby się nawet pod względem zasad rozmiaitemi kryteriami. Wię
cej nawet — jedna i ta sama władza stosowałaby nieraz do różnych wy
padków rozmaite zasady.

Grożącemu złu nie zapobiega art. 9 projektu, który przewiduje unor
mowanie w drodze rozporządzenia Ministra Robót Publicznych sprawy 
„trybu“ wyd!awan(i.a koncesji. Albowiem 1° rozporządzenie dotyczyłoby 
momentów raczej proceduralłniej natury („tryb“ wydawania koncesyj); 
2° — łatwo zmieniane rozporządzenie nie dawałoby gwarancji stałości.

Stąd wniosek: .sama ustawa winna wskazywać przynajmniej te za
sadnicze grupy powodów, wynikających oczywiście z interesu publicz
nego, dila których władza może koncesji odmówić.

2. Każdym aktem koncesyjnym Ina przedsiębiorstwo 'autobusowe 
jest zainteresowany związek samorządowy — z reguły powiatowy zwią
zek komunalny, ■— a to bądź jako właściciel, bądź też jako admliinistrator 
drogi .publicznej^ po której ruch ma1 się .odbywać. Przy wydawaniu kon
cesji .zatem nie może być pominiętą ta grupa interesów publicznych, którą 
z tego tytułu reprezentuje związek komunalny. Dlatego jest niesłuszne 
stanowisko projektu, który udział związków komunalnych .przy wydawa
niu koncesji całkowicie pomija.

Stąd postulat ogótoy: o każdem podaniu o koncesję autobusową wm- 



ny być zawiadomione organa zainteresowanych związków komuinialitiych 
i ich opinja co do udzielenia i warunków koncesji, wysłuchana.

Ten sam postulat z tych samych przyczyni odnosi się również do 
wypadku, przewidzianego w ¡pierwszym ustępie art. 6 projektu, który sta- 
nowii, że koleje państwowe i poczta mogą prowadzić przedsiębiorstwa 
autobusowe bez koncesji a ¡jedynie na podstawie porozumienia .z Mini
strem Robót Publicznych. Przed uruchomieniem takiego przedsiębiorstwa 
organa zainteresowanych związków komunalnych winny być bezwzglę
dnie wysłuchane.

3. Jeżeli co do normalltiej koncesji konieczne jest wysłuchanie' opinii 
organów związków komunalnych, to tern' większy wpływ musi zatatere- 

. sowany związek komunalny posiadać na udzielenie koncesji wyjątkowej, 
o .jakiej mówi ust 2 i 3 art. 7, a mianowicie koncesji o charakterze mo
nopolu. Projekt Wiąże taką monopolistyczną koncesję ze sfinansowaniem 
budowy lub utrzymania danego odcinka .drogi przez koncesjonariuszy. 
A przecież właścicielem takiego odcinka będzie często związek komu
nalny.

Stąd wniosek: udzielenie 'koncesji o charakterze monopollu uzależ
niane być winno od zgody .związku ¡komunalnego, obowiązanego do bu
dowy-, wzgl. utrzymania odcinka drogi, po którym ma być ruch prowa
dzony.

4. Udzielenie koncesji na przedsiębiorstwo autobusowe nawet w wy
padku normalnym, a tembardziej koncesji o charakterze monopolistycz
nymi, dotyka zawsze szerokiej sfery ¡interesów gospodarczych ludności, 
z których znaczna część jest reprezentowana w samorządzie terytorial
nymi. Dlatego do wykonywania aktów władzy w tym zakresie należy 
przyciągnąć istniejący .aparat urzędowy, uwzględniający w swej organi
zacji udział czynnika obywatelskiego., jako dający stosunkowo najlepszą 
gwarancję znajomości' stosunków i potrzeb. Z tego powodu słuszny jest 
postulat, ażeby:

.a) wojewodowie wydawali koncesje przy udziale wydziałów woje
wódzkich z głosem stanowczym;

¡b) o ile do wydania koncesji jest w danym wypadku powołany Mini
ster Robót ¡Publicznych, ażeby koncesję wydawano po wysłuchaniu opraji 
wydziałów wojewódzkich, zainteresowanych województw.

5. Projekt słusznie ¡przyznaj© pierwszeństwo związkom komunalnym 
przy ubieganiu się o koncesję i przewiduje dopuszczalność udzielania 
związkom samorządowym' koncesyj na przedsiębiorstwa autobusowe 
o charakterze monopolu. Utrzymywanie ruchu przez samorząd daje ma
ksimum gwarancji zaspokojenia publicznej potrzeby komunikacji w spo
sób najhardziej zgodny z wymaganiami interesu publicznego. Potrzeba 
monopolu komunalnego zajdzie zwłaszcza wtedy, kiedy chodzić będzie 
■o ¡objęcie regularnym ruchem' ¡autobusów większego obszaru, a w tern tak
że odcinków, nie rentujących się bezpośrednio; po których ¡jednak ze 
względów publicznych ruch powinien być utrzymany. Powtóre możność 
wyłącznego prowadzenia przedsiębiorstwa przez ¡związek komunalny przy
czynić się będzie mogła w niejednym wypadku do uintensywnienia go-



■spódanki drogowej, albowiem .pozwoli nadać drodze charakter urządzeniu, 
„rentującego się bezpośrednio.

Atolli projekt Ministerstwa pierwszeństwo komun i dopuszczalność 
.monopolu komunalnego .zbytecznie .zacieśnia.

A. Ustęp 2 art 6 pnoljektu nadaje w szczególności, związkom komu
nalnym prawo pierwszeństwa do otrzymania koncesji (ewentualnie mono
polistycznej) przed współcześnie ,zgłaszającemu się osobami prywatnemi. 
Cala sprawa jest tedy zdana na przypadek wcześniejszego zgłosizenia po
dania o koncesję. Tymczasem powinna rozstrzygnąć nie formalność wnie
sienia podania, w gruncie rzeczy nic nie znacząca, lecz waga .interesu 
publicznego, która jest po stronie związków komunalnych. Dlatego związ
kom komunalnym należy przyznać bezwzględnie pierwszeństwo, przy- 
czem momentem decydującym winna być chwila udzielenia koncesji, a nie 
wniesienia .podania.

B. Zajdą jednak niejednokrotnie wypadki, że z jednej strony prze
ważający interes publiczny będzie się dopiagał ustanowienia monopolu 
komunalnego, a z drugiej strony wprowadzeniu monopolki będą .przeszka
dzały wydane osobom prywatnym długoterminowe i w różnym; czasie 
wygasające koncesje. Ze stanowiska projektu — należałoby — w danym 
wypadku czekać na wygaśnięcie wszystkich koncesyj (co może trwać lat 
10) i w międzyczasie niiie wydawać nowych k-oncesyj. Zależnie od ważno
ści powodów, uzasadniających wprowadzenie monopolu komunalnego, był
by to zatem stan z interesem publicznym, wyraźnie i wyWtniie niezgodny.

Dlatego też w ustawie należy przewidzieć w nadzwyczajnych wy
padkach uzasadnionych przeważającym ¡interesem publicznym możność 
wykupu przez związki komiuniafce przedsiębiorstw prywatnych (ewen
tualnie przymusowego przy zastosowaniu odpowiedniej procedury wywła
szczeniowej) i prowadzenia przedsiębiorstwa ¡komunalnego o charakterze 

• monopolu.
C. Wreszcie projekt ogranicza pierwszeństwo związków komunal

nych do otrzymania koncesji' i dopuszczalność monopolu do obszaru, jaki 
'związek komunalny swem władztwem obejmuje. Jest to ograniczenie nie
słuszne .i nieżyciowe. Nieraz bowiem ¡raczej powody będą wymagały 
przekroczenia granic danej jednostki, 'komunalnej (np. dojazd do stacji ko
lejowej, położonej poza granicami powiatu, dojazd do miasta wojewódz
kiego, położonego w sąsiednim powiecie, Ikonieczność przebycia części te
rytorium obcego dla połączenia dwóch miejscowości, jednego powiatu po 
lepszej drodze i t. d.)“.

W SPRAWIE PLANU DORAŹNEJ POMOCY DLA ROLNIKÓW

W końcu lutego r. b. Komitet Ekonomiczny Rady Mini
strów powziął uchwały, które mają być wytycznemi polityki 
Rządu na najbliższą przyszłość, a które łącznie tworzą t. zw. 
„plan doraźnej pomocy dla rolnictwa“. Ponieważ uchwały do
tyczą m. in. także związków komunalnych, Prezydium Rady 
Zjazdów Samorządu Ziemskiego wystąpiło w tej sprawie 



z memoriałem do p. Prezesa Rady (Ministrów, jako przewodni
czącego Komitetu Ekonomicznego. Treść memoriału jest na
stępująca:

„W związku z ogłoszonym w prasie „Planem doraźnej pomocy dla 
rotoictwa“, którego treść w kilku istotnych punktach dotyka żywotnych 
interesów samorządu terytorialnego, marny zaszczyt przedłożyć Panu 
Prezesów1! Rady Ministrów następujące uwagi:

1. Uchwala Komitetu Ekonomicznego, zawarta w dziale III p. h 
a dotycząca odroczeń zaległości podatkowych, należnych od rolników 
w dniu 31 grudnia 1929 r„ pokrywa się w zasadzie z uprzednto już wy- 
danem zarządzeniem Pana Ministra Skarbu z dnia 4 lutego 1930 r. L. D. 
V. 2087/1. Zarządzenie powyższe proMamując generalne i automatyczne 
odroczenie i rozłożenie na raty m. ital. podatku gruntowego wraz ze 
wszystkiemu zaległemi dodatkami na rzecz związków komunalnych, sta
wia wiele gmin wiejskich i powiatowych związków komunalnych, które 
na ściągnięcie zaległości liczyły, w położeniu bez wyjścia.

W powyższej sprawie organizacja nasza wystąpiła jeszcze w dniu 
15 lutego- n b.. z memoriałem do Pana1 Ministra Skarbu i. Pana Ministra 
Spraw Wewnętrznych. Odpis memoriału załączamy.

Zaznaczamy również, że odbyty w dniach 23 i 24 lutego r. b. Zjazd, 
przedstawicieli Sejmików Powiatowych, reprezentujący samorząd powia
towy w całej Polsce, a złożony w przeważnej części z rolników, płatni
ków podatków, ¡przyjął jednogłośnie uchwalę w powyższej sprawie, którą 
w załączeniu przedkładamy (uchwala Nr. 1).

2. Ogólne zalecenia oszczędnościowe w dziedzinie gospodarki ko
munalnej, zawarte w uchwałach Komitetu Ekonomicznego, pokrywają się 
w zasadzie ze stanowiskiem naszej organizacji, co znalazło swój wyraz, 
między innemi w dołączonych do niniejszego uchwałach ostatniego Zjazdu 
(uchwały Nr. 2 i 3), powziętych jeszcze przed ustaleniem „Planu doraźnej 
pomocy dla rolnictwa“. W tym idącym do dołu pędzie do oszczędności 
i racjonalnej gospodarki komunalnej upatrujemy najlepszą gwarancję, że 
postulaty nasze, zgodne w zasadzie z uchwałami Komitetu Ekonomiczne
go, będą zrealizowane. Uważamy natomiast, że najmniej właściwą, a na
wet w skutkach niebezpieczną byłaby od góry idąca akcja oszczędnościo
wa, posługująca silę nakazami i zakazami mechanicznej natury. Podobne 
aikcje, podejmowane już parokrotnie w przeszłości, zawiodły całkowicie. 
Uchwały Komitetu Ekonomicznego chcemy więc rozumieć w ten sposób, 
że są to tylko ogólne wskazania, niewyktaczające indywidualinego przy
stosowania w poszczególnych wypadkach, jak tego będą wymagać realne 
warunki i liczące się raczej z pobudzeniem samych .związków komunal
nych do planowej akcji oszczędnościowej, aniżeli z iormalnemi restrykcja
mi ze strony władz nadzorczych.

3. O ile chodzi o podatki samorządowe, a zwłaszcza o podatek wy
równawczy dla gmin wiejskich, to odnośne uchwały Komitetu Ekonomicz
nego (dział III p. 3 i 4) są niezupełnie jasne. Stanowisko nasze w tej spra
wie ujęliśmy w memoriale z grudnia r. ub„ przesłanym pp. Ministrom 
Spraw Wewnętrznych i Skarbu, który w odpisie w załączeniu przedkła



damy. Obecnie z uwagi na brzmiiemle odnośnych uchwal Komitetu, po
zwalamy sobie dodatkowo zauważyć, co następuje:

a) O zniżeniu dotychczasowej granicy obciążenia podatkiem wyrów
nawczym (uchwala Komitetu dział III p. 3) nie mogłoby być mowy. Go
spodarka gmto wiejskich w b. dzielnicy rosyjskiej jest bowiem tak uboga, 
wydatki tak elementarnie i nieodzowne nawet w najcdęższem położeniu 
gospodarcz.em kraju, że dalsze ograniczenia dochodów gminy odbiłoby się 
bardzo ujemnie na jej działalności i spotęgowałoby ujemne śkuitlki przeży
wanego kryzysu. W jednym, najbardziej istotnym i nieodzownym dziale, 
wydatki gminy muszą w najbliższym roku nawet ulec wzrostowi, miano
wicie wydatki na utrzymanie szkól powszechnych. Albowiem wskutek 
przyrostu liczby dzieci w wieku szkolnym, gminy będą musiały wynająć 
większą ilość lokali szkolnych ii lokale owe zaopatrzyć zgodnie z obo- 
wiązującemi przepisami. I talk więc inne działy nadzwyczaj skromnej 
działalności gminy będą musialy być ścieśnione, ażeby przy niezmniejiszo- 
nych dochodach .zaspokoić najkonieczniejsze potrzeby szkolne.

b) W b. Kongresówce, gdzie od lat kilku był pobierany t. zw. poda
tek kuracyjny na pokrycie kosztów leczenia ubogich chorych, gminy 
w ostatnim roku ponoszą znaczny uszczerbek w swoich dochodach, albo
wiem ów podatek kuracyjny ■został zakwestionowany i uznany za wyga
sły. W tych więc województwach zachodzi konieczna potrzeba stworze
nia jakiegoś równoważnika za utracony podatek kuracyjny, a najodpo
wiedniejszą dla tego celu formą jest podwyższenie podatku wyrównaw- 
czegOi co odpowiadać będzie równocześnie tak słusznemu postulatowi ko- 
masacji podatków na wsi. Żaden nowy ciężar dla płatników nie powsta
nie z tego powodu, albowiem podatek kuracyjny był przecież do ostatniej 
chwili opłacany, Bralk równoważnika w dochodach za wygasły podatek 
kuracyjny postawiłby gminy wiejskie w b. Kongresówce wobec dylema
tu: allibo nie płacić wcale kosztów leczenia ubogich, należnych szpitalom 
publicznym i narazić gospodarkę tych szpitali na największy chaos, a. na
wet ruinę, albo też, opłacając te koszta — .zamknąć szkoły powszechne. 
Jak groźnie przedstawia się ta sprawa, można wnosić choćby z tego, że 
samym szpitalom m. st. Warszawy winny gminy kilka milionów złotych, 
a zaległości gmin jednego tylko powiatu Warszawskiego na rzecz jedne
go tylko szpitala w Tworkach wynoszą w tej chwili 230.000 złotych.

c) Komitet Ekonomiczny wypowiedział się (dział III p. 4) przeciwko 
wprowadzeniu podatku wyrównawczego w województwach południowych 
i zachodnich. Uważamy to za nieporozumienie. Stan faktyczny bowiem 
w gminach wiejskich tych województw przedstawia się w ten sposób, że 
podczas, gdy wiele gmin nie wykorzystuje nawet dotychczas przysługu
jących im uprawnień podatkowych, to z drugiej strony liczne gminy od 
1924 rokui, to jest od wejścia w życie ustawy o finansach komunalnych, 
mają w swych budżetach znacznie deficyty, pomimo wykorzystania wszyst
kich dozwolonych źródeł dochodu. W szczególności- tym finansowo sła
bym gminom nie wystarcza środków na najpoważniejszy, a w wielu z nich 
(są to małe gminy jednowioskowe) na jedyny poważny wydatek, a mia
nowicie na utrzymanie szkół powszechnych. Postawione w sytuacji bez 
wyjścia gminy owe uciekały się i uciekają dotychczas do t. zw. „składek 



dobrowolnych“, które pozwalają im zaspokoić mtaimaine potrzeby szkol
ne. Składki owe są rzeczywiście dobrowolne, opierają się bowiem nie na 
przepisie prawa; lecz na poczuciu moralności publicznej wśród mieszkań
ców gminy, która nic pozwala dopuście do zamknięcia szkól. Oczy w.- 
ście składki, o których mowa, nie mogą być i nie są egzekwowane przy
musowo; od moralnego obowiązku zapłaty uchylają się stałe niektórzy 
płatnicy — zazwyczaj więksi i szkołą bezpośrednio nie zainteresowani. 
Ten gorszący stan rzeczy powinien być 'jaknajrychlej usunięty, a jedynym 
¡na to sposobem jest pozwolenie gminom województw południowych i za
chodnich ma pobór podatku wyrównawczego. Oczywiście pozwolenie nie 
oznacza jeszcze pobierania podatku przez wszystkie gminy i może być 
ograniczone najostrzejszemi rygorami. Natomiast wypowiedzenie się 
przeciw podatkowi wyrównawczemu na terenie omawianych województw 
i równocześnie „zakazanie“ składek dobrowolnych świadczy tylko o wiel- 
kiem nieporozumieniu.

Sprawa podatku wyrównawczego była również przedmiotem rozwa
żań i jednogłośnej uchwały ostatniego Zjazdu przedstawiicialil samorządu 
powiatowego (uchwala Nr. 4).

4. Pewne zaniepokojenie ze stanowiska samorządu budzi równeż 
uchwała Komitetu Ekomomicznegoi, dotycząca kredytu dla rolników (dział 
JV P. 3). Oczywiście nie sama zasada stworzenia specjalnego źródła kre
dytu, bo tę należy uznać za niepodlegającą dyskusji, lecz użycie na ten 
cel kapitałów rezerwowych zakładów ubezpieczeń. W ostatnich czasach 
bowiem zamieściła prasa wiadomości o czerpaniu z tego źródła na akcję 
budowy mieszkań, na budowę szpitali kas chorych obecnie zaś na kredyt 
¡rolniczy. Tymczasem jest to równocześnie jedyne źródło, z którego 
w ostatnim roku za pośrednictwem banków państwowych i komunalnych 
czerpie się fundusze na i tak już ograniczony do ostateczności kredyt ko
munalny. Jeżeliby tedy wskutek zwiększenia liczby korzystających z te
go źródła zmniejszyła się wydajność kredytu komunalnego nawet poniżej 
niormy roku ostatniego, to> należałoby się obawiać bardzo ciężkich i nie
bezpiecznych wstrząsów w .gospodarce komunalnej, któreby się natych
miast ujemnie odbiły n.a calem położeniu gospodarczem Państwa.

Położenie jest tern groźniejsze, że i tak z .innych powodów jest, na- 
szem zdaniem, rzeczą nieuniknioną i konieczną stworzenie nowego fundu
szu kredytu komunalnego o charakterze ratunkowym. Chodzi w szcze
gólności o to, że wskutek olbrzymiej ilości zobowiązań krótkoterminowych, 
zaciągniętych przeważnie pod wpływem niezrealizowanych przyrzeczeń 
kredytu długoterminowego, wiele miast i powiatów doprowadzonych zo
stało do zupełnej ruiny finansowej. Niepodobna znaleźć innego wyjścia 
z tej sytuacji, jak tylko przez »konwertowanie pożyczek krótkotermino
wych i ¡zamianę ich na jednolity dług długoterminowy.

W powyższej sprawie zapadła również uchwala na< ostatnim Zjeździe, 
którą pozwalamy sobie przedłożyć (uchwala Nr. 5).

5. Ogólnie pozwalamy sobie zauważyć, ograniczając się oczywiście 
do znanej nam najlepiej dziedziny spraw samorządu, że zbyt rygorystycz
ne stosowanie środków łagodzenia kryzysu, choćby w zasadzie1 słusznych, 
może łatwo doprowadzić do skutków wręcz ¡odwrotnych zamierzeniu. Do



tyczy to przedewszystkiem ogramiczenia gospodarki .komu-nalnei zhvt 
gwattownemi środkami. Odbić się ono może na wzroście bezrobocia lub 
na utrudnieniu łagodzenia bezrobocia, do czego przecież stale są powoły
wane związki komunalne. Odbić się ono może również bezpośrednio na 
producentach, — jeśliby np. gminy, które w ostatnich latach wzięły się 
energicznie i planowo do poprawy dróg gruntowych, najważniejszych dla 
rolnika, nagle zaprzestały tej akcji i dopuściły do zniszczenia wykona
nych robót i do odgrodzenia rolnika bezdrożem od dalekobieżnych anteryj 
komunikacyjnych. Ponadto gwałtowne wstrząsy^ w owej najbliższej miesz
kańcom gospodarce publicznej, laką jest gospodarka samorządu,, potęgo
wałyby owe nieodzowne zresztą następstwa kryzysu gospodarczego i nie
mniej od samego kryzysu groźne dla państwa, jak gorycz szerokich mas, 
panika, niewiara we wszelką gospodarkę publiczną, nastrój apaństwowy, 
a nawet antypaństwowy. Te uboczne produkty kryzysu gospodarczego 
w psychice zbiorowej musialyby się potęgować, gdyby np. ten i ów zwią
zek komunalny stał się niewypłacalny (niestety, już dzisiaj możemy 
stwierdzić takie zjawiska), gdyby protestowano weksle komunalne (już 
dzisiaj się to zdarza), gdyby zamykano' szkoły powszechne, gdyby gwał
townie wzrosła .liczba dzieci w wieku szkolnym, pozbawionych szkoły, 
gdyby ubodzy chorzy nile mogli się dostać do szpitala publicznego i t. d.

Dlatego, też wszelkie środki zaradcze powinny być stosowane z jak- 
największym umiarem i dostosowanie do indywidualnych warunków. Po
dnosimy to zaś dlatego-, że aparat wykonawczy ma zawsze skłonność do 
nazbyt literalnego i rygorystycznego przeprowadzenia wskazań czynni
ków centralnych.

Powyższe uwagi pozwalamy .sobie zakomunikować Panu Prezesowi 
Rady Ministrów z prośbą o życzliwe rozpatrzenie“.

W SPRAWIE ULG PODATKOWYCH DLA ROLNIKÓW

Pan Minister Skarbu okólnikiem z dnia 4 lutego r. b. L. 
D. V. 2087/1 wydał .wszystkim Izbom i Urzędom Skarbowym 
następujące zarządzenie:

„Chcąc ułatwić właścicielom posiadłości rolnych przetrwanie ciężkie
go położenia, spowodowanego niepomyślną koniunkturą dla zbytu pro
duktów rolnych, zarządza Ministerstwo Skarbu, co następuje:

1) Rolnikom-, zalegającym w dniu 1 stycznia 1930 .r. z zapłatą po
datków gruntowego, dochodowego i majątkowego w kwocie ponad 100 zł. 
rozkłada się spłatę tych zaległości na cztery równe raty, płatne w miesią
cach marcu, czerwcu i wrześniu 1930 roku oraz w styczniu 1931 r.

2) Rolnikom, których zaległości wymienione pod 1) .nie pnzekraczają 
kwoty 100 zł., rozkłada się spłatę tych zaległości na dwie równie raty, 
płatne w miesiącu wrześniu 1930 r. i w styczniu 1931 r„

3) <Od zaległościi, wymienionych pod 1 i 2 — pobierane będą odsetki 
za odroczaniie w wysokości1 1%, względnie %% miesięcznie od ustawo
wych termin,ów płatności począwszy.



4) Ulgi powyższe stosowanie będą do tych tylko Totaiiłków', którzy 
zapłacą w ustawowych terminach bieżące ¡(za rok 1930) nallieżno-sci po
datków: gruntowego, dochodowego i majątkowego'.

5) Każda niezaplacion-a w wyżej wyznaczonych terminach rata zalłe- 
glości, będzie ściągnięta w drodze przymusowej wraz z kosztami egze- 
kucyjnemi, przyczem nastąpi utrata ulgii, wymienionej wyżej, pod 3), a więc 
pobrane będą kary za zwlokę w wysokości 2%, względnie 1% miesięcznie 
od ustawowych terminów płatności począwszy.

6) Do wyznaczonych wyżej terminów płatności poszczególnych rat 
niema zastosowania 14-dmowy termin ulgowy z art. 2 ustawy z dnia 31 
lipca 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 73 poz. 721).

Ulgi, wyżej omówione, są generalne, a więc ich zastosowanie na
stępuje- z urzędu, — bez podań. Urzędy Skarbowe Podatków i Opłat 
Skarbowych sporządzą zatem natychmiast po otrzymaniu niniejszego za
rządzenia — wykazy płatników rolników, do których mają zastosowanie 
ulgi niniejszem zarządzeniem wyznaczone. Wykazy te zawierać mają 
oprócz kolumn na numer bieżący, nazwisko płatnika, adres jego i sumę 
zaległości, obliczoną na dzień I-go stycznia 1930 r. '(ewentualnie .zmniej
szoną o wpłaty, dokonane w czasie od 1 stycznia r. b. do- dnia sporządze
nia wykazu), nadto kolumny na każdą .poszczególną ratę. W kolumnach 
tych wpisać należy datę i sumę wpłacenia raty niezależnie od odkonto- 
wania wpłat w księgach bierczych, względnie notatkę o przekazaniu nie
zapłaconej raty do egzekucji Ci rolnicy, od których pobór podatku grun
towego uskuteczniają zarządy gminne, wpisani będą do wykazu tytko 
z kwotą ¡zaległości w podatku dochodowym i majątkowym; przyczem su
ma zaległości w tych tylko podatkach decydować będzie o zaliczaniu da
nego rolnika do grupy, wymienionej wyżej po 1 lub 2“.

W powyższej sprawie Biuro Zjazdów Samorządu Ziem
skiego wystosowało do Pana Ministra Skarbu pismo treści ¡na
stępującej:

„¡Okólnikiem z daty 4 tategó r. b. L. D. ¡V. 2087/1. zarządził Pan Mini
ster rozłożenie na raty z urzędu t j. bez podań zainteresowanych płat
ników — wszystkich zaległości ¡podatków — gruntowego, dochodowego 
i majątkowego, jakie w dniu 1 stycznia r. b. ¡obciążały rolników.

Zarządzenie powyższe, zasadniczo zupełnie słuszne ze względów na 
trwający kryzys w rolnictwie, przez swoją schemat yczność 'zagraża po
ważnie równowadze gospodarki komunalnej. Albowiem wobec ko-nstruk- 
cji udziału związków samorządowych w podatku dochodowym i brzmie
nia art. 51 ustawy o finansach komunalnych, o ile chodzi -o ¡podatek grun
towy, z drugiej zaś strony ze względu na brak jakiegokolwiek zastrzeże
nia w treści omawianego zarządzenia ¡Pana Ministra - rozłożenie na raty 
zaległości wspomnianych podatków równa się .znacznemu (bo na cały rok) 
przesunięciu terminów wpływu należności podatkowych gmin, wiejskich 
i powiatowych związków komunalnych.

Już samo rozłożenie na raty zaległości z tytułu podatku dochodowe
go dotknie poważnie powiatowe .związki komunalne, zwłaszcza' w powia
tach zachodnich, gdzie ¡podatek dochodowy jest znacznie wydajniejszy^ 



niż w reszcie ziem Rzeczypospolitej i dlatego w budżetach powiatowych 
odgrywa poważną rolę. Niestety, .jednak ustawowa forma korzystania 
związków komunalnych z podatku dochodowego, a mianowicie forma 
udziału we wpływach tego podatku na rzecz Państwa, wyklucza jakąkol
wiek możność innego załatwienia' sprawy, aniżeli to czyni zarządzenie 
Pana Ministra.

Inaczej i znacznie gorzej przedstawia sic sprawa podatku gruntowe
go, z którego gminy i powiaty korzystają w formie dodatków. Dodatki 
owe mają znaczenie powszechne, są bardzo poważnem źródłem dochodu 
dla gmin1 i powiatów w calem Państwie, w bardzo wielu zaś —< zwła
szcza w gminach wiejskich —• są glównem źródłem dochodu. Pod wzglę- 
dem formalno-prawnym zależy od uznania Pana Ministra, czy zaległości 
podatku gruntowego mają być rozłożone na raty łącznie z zaległościami 
dodatków na rzecz związków komunalnych i czy owo odroczenie dodatków 
ma być bezwarunkowe czy też uzależnione od zgody lub opiniji zaintere
sowanych związków komunalnych. W szeregu dawniejszych zarządzeń 
Ministerstwa Skarbu, dotyczących ulg dla płatników podatku gruntowego, 
przyznanych z powodu klęsk meurodzaju, gradobicia czy powodzi, słusz
nie rozróżniano zaległości podatku od zaległości dodatków i ulgi co do 
dodatków uzależniano od zgody .zainteresowanych związków.

W omawianym wypadku stało się, niestety, inaczej. Ponieważ za
rządzenie Pana Ministra nie czyni żadnych zastrzeżeń co do dodatków ko
munalnych, przeto — wobec brzmienia art. 51 ustawy o finansach komu
nalnych _  odroczenie zaległość® podatku gruntowego spowoduje automa
tycznie odroczenie zaległości dodatków.

Skutki będą W wielu wypadkach bardzo ciężkie.
Pan Minister, wydając omawiane zarządzenie, brał niewątpliwie pod 

uwagę z .jednej strony globalną sumę zaległości podatku gruntowego W ca
lem Państwie, z drugiej globalną sumę dochodów Skarbu Państwa ze 
wszystkich źródeł. Porównanie obydwóch sum pozwoliło wydać Panu 
Ministrowi zarządzenie, o którem mowa. Jednakowoż trzeba stwierdzić, 
że dla związków komunalnych decydujące lub conajmniej bardzo ważne są 
momenty, obojętne dla Skarbu Państwa. Mianowicie: są gminy i powia
ty, które z podatkiem gruntowym nie zalegają prawie wcale, albo zale
gają w małym stopniu. W tych wypadkach gminy i powiatowe związki 
komunalne nie doznają istotnego uszczerbku. Są natomiast gminy i po
wiaty, gdzie zaległości są olbrzymie. Tam gminy i powiaty, a zwła
szcza gminy, znajdą się w sytuacji bez wyjścia. Trzeba, zaś zaznaczyć, 
że wiele związków komunalnych zaciągało' zobowiązania krótkotermino
we, które pokryć .zamierzały właśnie z wpływów zaległości podatkowych. 
Automatyczne odroczenie płatności spowoduje więc w wielu jednostkach 
komunalnych niemożność wykonania najełementarniejszych nieraz zadań 
albo wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań.

Im nfiejsza jest jednostka komunalna i im większe znaczenie w jej 
dochodach posiada wpływ z dodatku do podatku gruntowego (obydwa 
momenty chodzą zazwyczaj w parze), tern sytuacja będzie groźniejsza. 
Odczują ją bardzo poważnie powiaty» ale w wyższym jeszcze stopniu 
gminy, pośród tych zaś najbardziej—małe gminy je dno wioskowe', które 



przeważnie cały swój byt opierają na tern źródle dochodu. I znowu pod 
wielkim znakiem zapytania znajdzie się możliwość wywiązania się gmin 
z najważniejszego ich obowiązku: świadczeń na utrzymanie szkolnictwa 
powszechnego.

Zauważyć wreszcie należy, że automatycznie i generalne odroczenie 
zaległości usprawiedliwione może w perspektywie ogótoo-piań®twowej 
ogólną sytuacją gospodarczą, w obrębie poszczególnych powiatów i gmin 
nieizawsze będzie uznane za sprawiedliwe. Albowiem fakt zalegania nie- 
zawsze jest skutkiem gorszego położenia płatnika, wskutek czego będą za
chodzić wypadki, że automatyczne odroczenie płatności zaległości' rów
nać się będzie dla tych, którzy podatek uiścili, karze za gorliwość oby
watelską. I z tego więc punktu widzenia byłoby rzeczą wskazany aby 
rozróżnić odroczenie płatności zaległości zasadniczego podatku od zale
głości dodatków. Indywidualizowianie odraczania tych ostatnich stanowi
łoby bowiem nieraz sprawiedliwą korektywę generalnośdi odroczeń pierw
szych.

Z powyższych .powodów mamy zaszczyt zwrócić się do Pana Mini
stra z prośbą o dodatkowe zarządzenie, któreby nakazywało uzależnić od
roczenie zaległości dodatków do podatku gruntowego od zgody zaintere
sowanych powiatowych związków komunalnych. Gdyby to byto z jakich
kolwiek ‘przyczyn niemożliwe — nie pozostawałoby nic innego-, jak -otwo
rzyć kredyt z funduszów obrotowych Skarbu Państwa, z którego czerpać 
mogłyby te gminy .'i powiaty, -które wskutek automatycznego odroczenia, 
zaległości nie będą mogły sprostać koniecznym zadan-iom lub wywiązać 
się z zaciągniętych uprzednio- zobowiązań“.

ZE ZWIĄZKU MIAST POLSKICH.

W dniu 14 stycznia r. b. Zarząd Związku Miast Polskich wystąpił 
do p. Prezesa Rady MMstr-ów z następującym memoriałem w sprawie 
fiinan-sów miejskich:

W dniu 12 marca r. uib. -Zarząd Związku Miast Polskich wniósł me
moriał do Pana Prezesa Rady Ministrów w sprawie finansów miejskich. 
Memoriał ten wywołał żywe zainteresowanie -się Pana Prezesa Rady Mi
nistrów poruszoną w nim sprawą, czego dowodem było zwołanie w Pre
zydium Rady Ministrów specjatoe-j konferencji, na której przedstawiciele 
Związku Miast doslarczyUi szczegółowych informacyj- o sytuacji finanso
wej miast.

Pomimo-, że Zarząd Związku Miast Polskich zwrócił się w tejże 
sprawie w dniach 5 i 19 listopada r. ub. jeszcze dwukrotnie do Rządu, 
którego skład w między czasie uil-egł zmianom, sprawa nie została dotych
czas załatwioną, a na swe memorjały Zarząd Związku Miast ntie otrzy- 
ma-ł wogóle żadnej odpowiedlzi.

Ponowne objęcie steru Rządu1 przez Pana Prezesa. Rady Ministrów 
napawa Zarząd Związku Miast przekonaniem, iż omawiania kwestia, po
siadająca. .niewątpliwie znaczenie ogólno - państwowe, -doczeka się obec
nie należytego rozwiązania.



Ponieważ zaś od czasa odbycia konferencji. w sprawie «niiejszej 
w Prezydium Radiy Ministrów 'nastąpiły .pewne zmiany w położeniu finan- 
sowem miast, przeto Zarząd. Związku uważa za wskazanie przedstawić 
Panu Prezesowi Rady Ministrów dafeze szczegóły, ¡ilustrujące stan finan
sów miejskich,, opierając się przytem w dużej mierze na wynikach rozpi
sanej przez się specjalnej ankiety.

Otóż z iliiczby 22 miast ponad 15.000 mieszkańców, które dotychczas 
odpowiedziały na naszą ankietę, 17 miast zamknie tegoroczny budżet zwy
czajny niedoborem, stanowiącym 5 dio 33% wydatków zwyczajnych, po
mimo zastosowania możliwie dailtelko posuniętej, oszczędności w wydat
kach.

Wyrazem ciężkiego staniu finansowego miast jest fakt zaprzestawa
nia przez miasta wykonywania części najfetotaiefczych swych zadań, me 
regulowanie zobowiązań wobec tostytucyj społecznych i osób prywat
nych, nie spłacanie zaciągniętych pożyczek w państwowych .instytucjach 
kredytowych. Z powodu braku środków na pokrycie najkonieczniejszych 
wydatków, a w tej liczbie nawet na regulowanie poborów pracowników 
miejskich, ’miasta coraz bardziej. zadłużają się bez widoków na możność 
sałaty w terminie zaciągniętych pożyczek.

Zachodzą już niestety wypadki, że, chcąc przynajmniej odroczyć 
chwilę ostatecznego załamania się gospodarki miejskiej i oczekując ratun
ku od władz miarodajinych, miasta używają na pokrycie swych zwyczaj
nych wydatków dochodów nadzwyczajnych i menaruszainych funduszów 
specjalnych.

Najbardziej bodaj wymownych dowodów .ciężkiego stanu finansowe
go miast dostarczają state posfedzenia komisji! .komumainego funduszu po
życzkowo - zapomogowego, w których biorą udział! przedstawiciele Mini
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Skarbu. Komisja ta udzie
lała dotychczas związkom komunalnym, a wśródi nich w znacznej części 
miastom około 10.000.000 zL krótkoterminowych pożyczek, rozdzielając 
w ten sposób cały stający do dyspozycji kapitał funduszu. Z sumy tej 
przynajmniej 8.000.000 zł. trzeba będzie zamienić na pożyczki długotermi
nowe, gdyż związki komunalnie nie są w stanie ich spłacić na ustalonych 
warunkach. .

Byłoby jednakże najmniej uzasadni omem przypisywać powyższy stan 
rzeczy wadliwości gospodarki, miast, w szczególności brakowi oszczędno
ści. Fakt przeżywania dużych trudności finansowych przez wszystkie mia
sta, z wyjątkiem miast województw zachodnich, które korzystają z więk
szych uprawnień podatkowych od' .innych miast, jest sam przez się wy
starczającym dowodem, że przyczyny kryzysu gospodarki miejskiej trze
ba szukać gdzieindziej.

Właściwe przyczyny obecnego stanu finansowego' miast podane zo
stały przez Zarząd .Związku Miast w poprzednich memoriałach; polegają 
one mianowicie na przeroście zadiań samorządu miejskiego w stosunku d.o 
środków, będących do Jego dyspozycji, co znów w dużym stopniu .jest 
skutkiem nakładania na samorząd nowych zadań ustawowych nietyMco, że 
bez równoczesnego zapewnieni a środków na pokrycie zwiększonych wy
datków, łecz nawet przy uszczuplanych źródłach dochodowych.



To uszczuplenie dochodów miejskich, dokonane po wejściu w życic 
ustawy o tymczasowem uregulowaniu firaansów komunalnych., bądź przez 
obniiżaniie podatków miejskich, bądź też przez wstrzymanie należnych 
miastom świadczeń ze Skarbu Państwa, sięga rocznie poważniej sumy 
około 83 milionów złotych (zmniejszenie udziału w państwowym podatku 
dochodowym o połowę — 35 miiljonów, zmiana zasad opodatkowania spi
rytusu na rzecz miast — około 27 milionów, uchylenie obowiązku Skarbu 
Państwa ponoszenia 50% kosztów budowy sźkół w miastach coniajmmei 
około 14 milljonów, zmiana zasad wymiaru podatku miejskiego od tokaili— 
około 7 miiiłonów złotych). Równocześnie zaś wydatki miast, związane 
z wykonaniem obowiązków ustawowych, włożonych na nie już po wejściu 
w życie ustawy o tymczasowem uregulowaniu finansów komunialłtiych, 
wzrosły, jak to rozpiisana przez nas ankieta wykazuje, przeciętnie 
o 15 — 20%.

Stan finansowy miast uległ w ostatnich czasach dalszemu pogorsze
niu jeszcze i z innych względów, w szczególności wobec niemożności kon
tynuowania przez miasta b. Królestwa Kongresowego poboru specjalnej 
składki na pokrycie kosztów Jęczenia ubogich i poboru przez wszystkie 
miasta wydzielone opłat drogowych, a to z uwagi na zapadłe w tym 
względzie niedawno wyroki Najwyższego Trybunału Administracyjnego, 
uznające pobór tych danin za niezgodny z obowiązującemi przepisami.

Zaznaczyć należy, że według danych budżetowych za rok 1928/29, 
■składka na pokrycie kosztów leczenia ubogich wyniosła w miastach b. 
Królestwa Kongresowego przeszło 2.000.000 zł. i że opłaty drogowe tyiko 
z 14 miast wydzielonych,, z których posiadamy dane liczbowe, stanowiły 
przeszło 2.500.000 złotych. Jaik poważnem źródłem dochodowem były już 
w roku 1928/29 opłaty drogowe, świadczy to, że w większości tych miast, 
które je pobierały, wpływy z opłat drogowych stanowiły powyżej 5% 
wszystkich wpływów podatkowych, dochodząc do 12% tych wpływów. 
Poważną rolę również odgrywała już w roto 1928/29 w budżetach miej
skich składka na pokrycie kosztów leczenia, ubogich, która wynosiła np. 
w Kielcach — 200.000 złotych, we Włocławku — 140.000 zł., w Radomiu— 
100.000 zł., w Płocku około 90.000 Zł., w Siedlcach przeszło 40.000 .zł.

W tych warunkach, obok koniecznego oszczędzania, znaczenie czego 
Zarząd Związku Miast w pełni docenia i db czego zrzeszone miasta stale 
nawoływać 'będzie, koniecznem jest zwiększenie źródeł dochodowych sa
morządu miejskiego. Pozostawienie dochodów miast na poziomie dotycn- 
czasowym wywołać musiałoby cofnięcie się gospodarki miejskiej1 w sensie 
likwidacji najkonieczniejszych urządzeń. Świadczyłoby to o całkowitym 
paraliżu administracji miejskiej, szkodliwości czego uzasadniać nie po
trzeba.

O ile chodzi o sposób zwiększenia dochodów miast, to Zarząd Związ
ku Miast uznaje w dalszym ciągu za sposób najwłaściwszy przywrócenie 
miastom uprawnień finansowych, odjętych im w swoim czasie na rzecz 
Skarbu Państwa.

Przedstawiając powyższe Panu Prezesowi Rady Ministrów, Zarząd 
Związku Miast nadmienia w końcu, że nie porusza narazić sprawy trud- 



.ności przeżywanych przez liczne miasta w związku z rozpoczętymi w ostat
nich dwu datach inwestycjami.

W sprawie tej Zarząd Związku Miast Polskich pozwoli sobie złożyć 
Panu Prezesowi Rady Ministrów osobny memoriał po zebraniu danych 
liczbowych i obmyśleniu sposobu wyjścia z ciężkiej sytuacji, wywołanej 
nieprzewidzianem zmniejszeniem się dopływu do miast kredytu długoter
minowego'.“

W dniu 5 marca r. b. odbyło się posiedzenie Komketu Wykonawcze
go Zarządu Związku Miast Polskich, na którem, między ininemii, omówio
no sprawę 1) organizacji kredytu komunalnego' oraz 2) projektu ustawy 
o przedsiębiorstwach autobusowych.

W związku z wyżej wymiienionemi sprawami, powzięto następujące 
uchwały:

ad 1)
I. Istnieję nieodzowna konieczność posiadania przez związki 'komu

nalne samodzielnych i własnych instytucyj kredytu komunalnego w Pok- 
sce, z uwzględnieniem już istniejących i uznając zasadę decentraliizacii 
i regjonalności.

II. Monopolizowanie' kredytu koimunallnego w ręku Państwa uznać 
należy za niewskazane dła interesów samorządu.

III. Do zadań instytucyj kredytu komunalnego powinna nalieżęć poza 
innemi formami kredytu również organizacja kredytu długoterminowego 
oraz współpraca z Miejslkiemi i Powiatowemi 'Kasami Oszczędności, opar
ta na tokowaniu na rachunku bieżącym instytucyj1 kredytu komunalnego 
zapasów kasowych kas oszczędności, tokowaniu oMilgiów instytucyj kredy
tu komunalnego oraz na reprezentacji ikomunallhyich kas oszczędności 
w ciałach kierowniczych tych instytucyj kredytowych.

IV. Skarb Państwa i instytucje kredytowe państwowe winny zajmo
wać się przedewszystkiem finansowaniem tych zadań samorządu!, które 
zostały mu zlecone w drodze ustaw, wzgllędrne rozporządzeń rządowych 
(szkolnictwo, walka z włóczęgostwem i żebractwem, szpitalnictwo i wa'- 
ka z chorobami zakaźnemi, drogi, i t. p.) i mogą być przez samorząd: wy- 
kaname jedynie przy niskooprocentowanym kredycie długoterminowym lub 
dotacjach państwowych. Rozdział jednak i administracja tego rodzaju kre
dytów i dotacyj winny być dokonywane przez komunalne instytucje kre
dytowe wedlle wskazówek Rządu i przy udziale jego reprezentantów.

V W celtach emisyjnych1, w szczególności na zagranicę1, instytucje 
kredytowe samorządowe'mogą się łączyć dla zapewnienia sobie lepszych 
warunków lokaty emitowanych papierów. Państwo powinno zapewnić im 
należytą opiekę. . x u - «

VI. Rząd zapewni w drodze właściwych zarządzeń, aby część fun
duszów gromadzona w instytucjach ubezpieczeniowych była lokowana 
w instytucjach samorządowych kredytu komunalnego. Wsze-We zaś fun
dusze, tworzone dla potrzeb samorządu (np. Fundusz Rozbudowy Miast, 
Państwowy Fundusz Drogowy, projektowany Państwowy Fundusz Wod
ny j t p.) z reguły będą lokowane w instytucjach kredytowych samorzą
dowych.



VII. Jest rzeczą 'konieczną wydanie w najkrótszym czasie ustawy 
o międzykomunalnych związkach kredytowych — zgodnie z tezami,, 
uchwatonemi przez Państwową Radę Samorządową dnia 16. VI. 1928 r.,

VIII. Kredyt, udzielany związkom komunalnym przez Państwo i pań
stwowe instytucje kredytowe,, jest niedostateczny, należy więc zwiększyć 
ten kredyt przez rozszerzenie źródeł kredytowych, głównie celem wykoń
czenia rozpoczętych inwestycyj komunalnych. Z tego więc względu Pań
stwo nie powinno czynić żadnych trudności komunalnym' instytucjom kre
dytowym w emitowaniu i plasowaniu swydh oHigacyj zarówno na rynku 
wewnętrznym., jak i zagranicznym..

IX. Zjazdi Związku Miast! zwraca się do PP. Ministrów: Spraw We
wnętrznych i Skarbu o wydanie ustawy, zezwalającej: samorządom na 
konwersję starych zobowiązań obligacyjnych, zaciąganych przez mniejsze 
miasta przed i w czasie wojny i podlegających waloryzacji na zasadach 
Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z din. 27 grudnia 1924 roku 
„o przerachowaniu zobowiązań związków samorządowych“ (Dz. U. R. P. 
Nr. 115, poz. 1026 z 1924 r.) na obligacje centrallnych organiizacyji kredyto
wych samorządowych (Polski Bank Komunalny W Warszawiei i Komunafir 
ny Związek Kredytowy w Poznaniu), a to w c.elliu usunięcia z rynku pa
pierów mało poważnych i nie posiadających giełdowego i tokacyjnego 
znaczenia, oraz w celu zranieijsizenia tym miastom trudności i kosztów 
w administrowaniu drobnemi stosunkowo zobowiązaniami obii.gacyjn.emi.

ad .2) postanowiono zgłosić następujące poprawki:
1) Obowiązek uzyskiwania koncesji na prowadzenie przedsiębior

stwa autobusowego nie dotyczy związków 'komunalnych. Mogą one pro
wadzić własne przedsiębiorstwa autobusowe za zgodą władz powoła
nych do. udzielania koncesji. Władzą tą w stosunku do m. st, Warszawy 
jest Minister Robót Publicznych.

2) Na podstawie uchwały organu uchwalUjącego związku komunal
nego może’ być ustanowione na rzecz tego, związku prawo wyłączności 
prowadzenia przedsiębiorstwa autobusowego na jego, terenie. Uchwala ta 
wymaga zgody wymienionej wyżej1 władzy.

3) Przed udzielaniem koncesji, jak również przed udzielaniem przez 
Ministra Robót Publicznych zgody na prowadzenie przedsiębiorstwa au
tobusowego przez instytucje wzgUL przedsiębiorstwa państwowe, powinno, 
się uprzednio zasięgnąć opinii właściwych związków komunataych. Gdy 
koncesjonariusz ma otrzymać prawo wyłączności, uprawnienie może być. 
nadane za zgodą interesowanych związków komunalnych

4) Władza może odmówić zgody na prowadzenie przez związek ko
munały przedsiębiorstwa autobusowego tylko wtedy, gdy stoi temu na 
przeszkodzie ważny interes .publiczny. Odnośna decyzja władzy powinna 
być odpowiednio umotywowana.

5) Wojewodowie powinni wydawać decyzję w sprawie koncesji przy 
współudziale wydziałów wojewódzkich 'z głosem stanowczym. O ile do 
wydania koncesji powołany .jest Minister Robólt Publicznych, należy wy
słuchać opinii wydziałów wojewódzkich, zainteresowanych województw..

6) Wśród warunków koncesyj należałoby przewidzieć świadczenia 
przedsiębiorcy na rzecz .związków komunalnych w związku z korzysta



niem przez, niego z dróg i placów publicznych. Wysokość tych świadczeń 
określa właściwa władza ma podstawie uchwały organów uchwałodaw
czych związków komunaihych.

7) Związki komunalne,, które w chwili, wejścia w życie projektowa
nej ustawy, prowadzić jlu.ż będą przedsiębiorstwa autobusowe, mogą je 
prowadzić nada?, bez potrzeby wyjednywania zgody władz.

8) Władzami, powołanemi idio udzielania konceSjlii są w obrębie powia- 
tu starosta, a w obrębie miasta wydzielonego burmistrz, względnie pre
zydent miasta, w obrębie województwa woijewoda, a jeżeli koncesja obej
mować ma dwa lub więcej województw — Ministerstwo Robót Publicz
nych. Władza, udzielająca koncesje na linje międzymiastowe, ma zawia
domić o wniesieniu podania wszystkie gminy, na drodze koncesji leżącej, 
aby do 14 dni oświadczyły się co do proszonej1 koncesji. Brak oświadcze
nia uważany będzie za przyjęcie do wiadomości bez zastrzeżeń.



PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Materiały Komisji dla usprawnienia administracji publicz
nej przy Prezesie Rady Ministrów. Tom IV. Podział admini
stracyjny Państwa.

Materjały ankietowe w sprawie podziału na gminy, po
wiaty i województwa. Warszawa 1930. Nakładem Komisji dla 
usprawnienia administracji publicznej przy Prezesie Radły Mi
nistrów, str. 250, 8-o.

Nowy, bardzo ciekawy tom „Materiałów“ Komisji dla 
usprawnienia administracji publicznej, zawiera materiały, trak
tujące przeważnie o zagadnieniach samorządowych w podziale 
administracyjnym Państwa. Jaik we wstępie do tego> tomu 
stwierdza Przewodniczący Komisji, Dr. M. Jaroszyński, tom 
ten „obejmuje materjały, dotyczące ogólnych zasad podziału 
administracyjnego, a więc jego wielostopniowości i terytorial
nej organizacji jednostek administracyjnych. A ponieważ 
w kwestji terytorialnej organizacji jednostek administracyj
nych najważniejszą rolę odgrywa ta okoliczność, że w przy
jętym u nas systemie każda jednostka administracji ogólnej 
jest zarazem jednostką samorządu terytorialnego, i że samo
rząd ziemski więcej wymagań stawia jednostce administra
cyjnej pod względem terytorialnym, niż administracja ogólna, 
sprowadza się to w istocie rzeczy do zagadnienia jednostki 
administracyjnej, jako podstawy materialnej dla samorządu 
terytorialnego'“.

I rzeczywiście, nie inaczej rzecz tę pojęli uczestnicy an
kiety, których opluje pomieszczono w tym tomie. Nie znaczy 
to jednak, żeby do omówienia zagadnień samorządowych się 
ograniczyli. Zagadnienia samorządowe jednak w ich odpowie
dziach dominują. I ja ze względu na zainteresowanie czytelni
ków „Samorządu terytorialnego“ tym zagadnieniom najwięcej 
miejsca poświęcę.

Na pierwszem miejscu znajdujemy k w e s t j o n a r i u s z 
„Ankiety w sprawie podziału administra- 



c y j n e g o Państw a“, rozpisanej przez Sekcję do spraw 
podziału administracyjnego Państwa w marcu 1929 r. Kwe- 
stjonarjusz jest szczegółowy, a samo zagadnienie ujęte bar
dzo szeroko. Nie leżało widocznie w intencjach Komisji krępo
wać kogokolwiek w wyborze tematu. Ankieta obejmuje ogólne 
zasady podziału Państwa dla celów adtninistracji ogólnej i sa
morządowej (t. zn. zagadnienia wielostopniowośdi podziału, 
wielkości i siły gospodarczej gmin, powiatów i województw 
oraz warunki regionalne podziału administracyjnego' Państwa), 
ogólne tezy w sprawie uzgodnienia podziału dla celów admi
nistracji ogólnej z podziałem dla celów administracji niezespo- 
lonej, a wreszcie — projekty nowego podziału administracyj
nego na województwa.

Posuwając się dalej w porządku materji, znajdujemy op i- 
n j ę p. Stanisława Bukowiecki e g o, Prezesa 
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Na czoło 
swojej obszernej i wielką powagą nacechowanej odpowiedzi 
wysuwa p. Bukowiecki dwie tezy: podział administracyjny 
Państwa nie może ulegać częstym zmianom i powinien być 
obliczony na czas bardzo długi. Stąd wyprowadza autor dru
gą tezę: planując nowy podział administracyjny trzeba się li
czyć niie tyle z obecnemi warunkami naszego Państwa, ale 
z jego tendencjami rozwojowemi, bo podział administracyjny 
może w ogromnym stopniu pewne zamierzenia rozwojowe 
ułatwić, a może je i utrudnić.

Szerzej zastanawia się autor nad kwestją wiełostopnio- 
wości podziału administracyjnego. Nie widzi możliwości za
stosowania u nas podziału dwustopniowego' choćby ze wzglę
du na obszar naszego' Państwa, nie uważa również za możli
we w naszych warunkach zastosowanie podziału czterostopnio
wego', chociaż ten system posiada wiele zalet, bo brak nam po 
temu sił materialnych i społecznych. Tembardziej, że cztero
stopniowy podział administracyjny, pociągnąłby za sobą czte
rostopniowy samorząd terytorialny, w przeciwnym. bowiem 
razie wprowadzenie czwartej jednostki adtninistracyjnej mija
łoby się z celem. , . -. . . , , .

Długo zatrzymuje się autor nad kwestją gminy wiejskiej. 
Podobnie, jak teoretycznie jest zwolennikiem; czterostopniiowe- 
go podziału administracyjnego, również abstrahując od na
szych warunków jest zwolennikiem gminy jednowioskowej. 
iako naturalnego skupienia ludności, ogniskującego najbardziej 
żywotne potrzeby lokalne. Ten typ gminy wymagałby jednak 
wprowadzenia czterostopniowego' podziału administracyjnego, 
którego' zdaniem autora, musimy się wyrzec. Z konieczności 
wiec wypowiada się autor za gminą zbiorową

P Dr Władysław Dal bor, Dyrektor Biura Sa
morządowego dla Wielkopolski i Pomorza, który już niejedno
krotnie w tych sprawach zabierał głos na łamach „Wiadomo



ści Samorządowych“, wychodzi w swych rozważaniach z za
łożenia, że podstawą samorządu terytorialnego1 jest samorząd 
powiatowy, gdyż dopiero powiatowy związek komunalny mo
że pozwolić sobie na odpowiednie urządzenia teclhniczne i sta
ły personel fachowy. Gminie wiejskiej pozostawia autor bar
dzo szczupły zakres zadań o charakterze ściśle lokalnym, któ
ry mógłby być wykonywany przez niestały i niezawodowy 
personel. Oczywiście musiałaby to być gmina bardzo mała, 
złożona z paru osiedli od 1.000 do 3.000 mieszkańców, łatwa 
do administrowania przez wójta, mającego' do pomocy doryw
czą pomoc pisarską ze strony nauczyciela, organisty czy świą- 
tlejszegO' gospodarza. Słowem, autor stoi na stanowisku nie
zawodności i honorowości fuńkcyj w samorządzie gminnym. 
Gminie takiej odpowiadałby powiat równie niewielki, łatwy 
do administrowania i bezpośredniego opanowania przez staro
stę. Powiat taki nie powinien liczyć więcej mieszkańców nad 
60.000 w województwach zachodnich, 80.000 — w wojew. po
łudniowych, a do 100.000 w wojew. centralnych i wschodnich.

P. W1 a d y s 1 a w Grabski, Profesor Szkoły Głów
nej' Gospodarstwa Wiejskiego, b. Prezes Rady Ministrów, opo
wiada się za dużą gminą wielo wioskową, za dużym powiatem 
i dużem województwem (7 województw), gdyż „współczesne 
ułatwienia komunikacyjne pozwalają na częstsze kontakty 
z ośrodkami administracji i samorządu“, a jednostki większe 
„mogą sprawniej li bardziej celowo działać“. Zasadniczo jest 
zwolennikiem podziału trójstopnilowego', proponuje jednak 
wprowadzić czwartą jednostkę administracyjną — obwód 
szkolny — którego zadaniem byłaby budowa szkoły. (Do opi- 
nji dołączony jest projekt ustawy o obwodach szkolnych dla 
budowy szkół powszechnych, jako wyjątek z pracy p. Wł. 
Grabskiego' p. t. „Kultura wsi i nauczanie powszechne“).

P. Inż. Stanisław D o w n a r o w i c z, b. Mini
ster Spraw Wewnętrznych, b. Wojewoda Poleski, jest zwo
lennikiem dużej gminy zbiorowej i dużych powiatów i woje
wództw. Zdaniem autora postępująca wciąż naprzód parcela
cja i komasacja gruntów, rozstrzyga spór o typ gminy wiej
skiej w Polsce, gmina jednowioskowa staje slię coraz większym 
anachronizmem. Minimum zaludnienia gminy określa na 10.000 
mieszkańców. Obszar gminy nie powinien przekraczać 200 km2 
(500 km2 w wojew. wschodnich), tak, aby odległość najdalej 
położonego osiedla od siedziby gminy nie przekraczała 5 — 7 
km. (10 km. w wojew. wschodnich). Powiat, uważa p. Downa- 
rowicz za podstawową jednostkę samorządu terytorialnego 
i szczegółowej realizacji państwowego programu gospodarcze
go. Obszar powiatu określa średnio na 2 000 km2 (5.000 km 
w wojew. wschodnich), a minimum jego, siły gospodarczej na 
500.000 zł. zwyczajnych dochodów budżetoyrych. Przy po
dziale na województwa natomiast, zdaniem autora, na1eżv się



'kierować nie,tyle względami na samorząd wojewódzki, gdyż 
ten ma odgrywać rolę drugorzędną, jako nadbudowa samorzą
du powiatowego', ale racjonalną organizacją terytorialną wo
jewództw, z których każde powinno* mieć jasno* określone za
danie do spełnienia.

P. P i* o* t r D u n i n-B o* r k o w s k i, b. Wojewoda Lwow
ski i Poznański, opowiada się za czterostopniowym podziałem 
administracyjnym ze względów ogólno - administracyjnych. 
Przy obecnym trójstopniowym systemie administracji, instan
cją zażaleniową jest ministerstwo*, co utrudnia władzom cen
tralnym pełnienie ich istotnych obowiązków. P. Borkowski 
proponuje wprowadzenie czwartej jednostki administracyjnej 
nad województwami — prowincji. Szef prowincji byłby ostat
nią instancją zażaleniową i reprezentantem rządu na terenie 
prowincji, w którego- rękach byłyby zespolone wszystkie dzia
ły administracji państwowej oprócz, administracji wojskowej, 
wymiaru sprawiedliwości, kolei oraz poczt i telegrafów. Sta
nowisko* służbowe szefa prowincji byłoby stanowiskiem po- 
litycznem, związanem z osobą aktualnie u steru rządów stoją
cego prezesa Rady Ministrów. Pozwoliłoby to uczynić stano
wisko* służbowe wojewody, stanowiskiem fachowem i zapo
biegło* w ten sposób częstym zmianom na tern stanowisku. 
Województwo* w tej koncepcji powinno' być niewielkie swym 
obszarem, łatwe do opanowania przez wojewodę. To samo 
tyczy się powiatu. Czterostopniowy podział dotyczyłby rów
nież i samorządu terytorialnego. Autor nie widzi żadnych prze
szkód po temu. Nowy stopień samorządu potrzebowałby pew
nych środków, ale też wziąłby na siebie pewien zakres obo
wiązków, spełnianych obecnie przez Państwo* względnie przez 
inne stopnie samorządu terytorialnego*. Również nie widzi au
tor złych stron zmniejszenia obszarów województw i powia
tów. Reforma taka pociągnęłaby za sobą tylko konieczność 
odpowiedniego ustosunkowania zakresów działania na posz
czególnych stopniach samorządu.

P. Marjan Zbrowski, b. Naczelnik Wydziału Sa
morządowego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, również 
jest zwolennikiem czterostopniowego' podziału administracyj
nego, motywując to względami ogólno - administracyjnemu. 
Ta nowa, ponad województwem stojąca jednostka administra
cyjna, którą p. Zbrowski nazywa wielkorządlztwem, odpowia
dałaby potrzebie traktowania pewnych zagadnień administra
cyjnych na szerszej podstawie terytorialnej, niż dzisiejsze wo
jewództwa. W koncepcji tej dzisiejsze województwa są formą 
przejściową dO' jednostek wyższego rzędu. Kiedyś mogą zni
knąć i znów powróci trójstopniowy system administracji. Au
tor przywiązuje dużą wagę do wystarczalności gospodarczej 
obszaru gminy wiejskiej i powiatu. Minimum zaludnienia gmi
ny wiejskiej określa na 3.000 mieszik., zresztą granicą wieikoś- 



ci obszaru ¡gminy ma być odległość najdalej od1 siedziby gmi
ny położonego osiedla — 3 km., wyjątkowo 5 km. Gmina taka 
z konieczności byłaby gminą zbiorową. Autor opinii zajmuje 
się stanowiskiem prawnem części składowej1 gminy t. żw. obe
cnej gromady wzgl. gminy jednowioskowej nie odmawiając 
im pewnego' rodzaju samorządu lokalnego', pomocniczego 
w stosunku do gminy. Podobnie jak gmiby również i powiaty, 
powinny otrzymać podstawę materialną, wystarczającą do 
przeprowadzenia ciążących na samorządzie terytorialnym za
dań. Wykładnikiem tej wystarczalności ma być budżet powia
towego' związku komunalnego nie niższy od 700,000 do 1 mi- 
Ijona zł., co odpowiadałoby obszarowi o 100.000 do 200.000 
mieszkańców.

Odrębne stanowisko zajmuje p. Dr. Szczęsny Wa c h- 
h o 1 z, który jest zwolennikiem dwustopniowego podziału ad
ministracyjnego'. W jego koncepcji' dwuinstancyjna pionowa 
rozbudowa administracji zupełnie odpowie potrzebom życia, 
o ile gminie przyznamy rolę pełnowartościowej jednostki ad
ministracyjnej, a równocześnie powołamy do życia sądownic
two' administracyjne. Dla potrzeb samorządu terytorialnego 
również wystarczająca jest dwustopniowa 'Organizacja pod 
warunkiem, że gminie i powiatowi nadamy silną organizację 
terytorialną. Gmina powinnaby się składać z kilku miejsco
wości, skupionych około pewnego- naturalnego ośrodka, była
by to jednak gmina jednolita, a nie zbiorowa, o możliwie naj
prostszej organizacji wewnętrznej. Szczególną wagę przywią
zuje autor do stworzenia należytej podstawy terytorialnej1 dla 
samorządu powiatowego', a to- zarówno- pod względem obsza
ru. jak i wewnętrznej spoistości. Każdy powiat stanowiłby od
rębną jednostkę regionalną, skupioną około odpowiedniego cen
trum miejskiego'. Ilość ich wynosiłaby około 61. W tych wa
runkach samorząd powiatowy mógłby przejąć większą część 
zakresu działania samorządu wojewódzkiego, a co przewyż
szałoby jego zdolność gospodarczą, mogłoby być podejmowa
ne przez międzykomunalne związki powiatów, posiadające 
wszystkie zalety prawdziwie regionalnych związków komu
nalnych, a nie posiadające wad jednostek administracyjnych 
o sztywnych granicach.

Opinia p. Dr. Wachholza zawiera nadto bardzo ciekawe 
uwagi O' reformie samorządu wogóle. Punkt ciężkości reformy 
samorządu leży w należytej organizacji reprezentacji samorzą
dowej, dO' której należy wprowadzić przedstawicielstwo sa
morządu zawodowego1, Należy się na to zdecydować ze wzglę
du na coraz, większą rolę, jaką zaczyna odgrywać w organi
zacji współczesnych społeczeństw samorząd zawodowy, 
a także ze względu na konieczność wyjścia z obecnej sytua
cji w samorządach, gdzie reprezentacja, wybierana na pod
stawie pięcioprzymiotnikowego prawa wyborczego', jest re



prezentacją polityczną, zdolną tylko do akcji politycznej, a nie 
gospodarczej. To połączenie dotychczasowego samorządni te- 
rytorjalnego z samorządem zawodowym, wprowadziłoby 
czynnik fachowości do' kierownictwa samorządu terytorialne
go, a jednocześnie stępiłoby ostrze zawodowego egoizmu 
w samorządzie zawodowym.

Następną z kolei jest opinja p. Czesława Ż u ł k i e- 
w i c z a, inspektora starostw Województwa Krakowskiego. 
Opinja ta jest zwięzłą, ale bardzo sumiennie potraktowaną 
odpowiedzią na ankietę, opartą niewątpliwie na dużem doś
wiadczeniu i znajomości stosunków w zachodniej części Ma
łopolski. Zwraca uwagę opinja, przemawiająca za wprowadze
niem tam gmin zbiorowych na miejsce słabych finansowo1 gmin 
jednowioskowych.

Mamy wreszcie w Tomie IV pracę p. Stanisława 
P o d w i ń s k i e g o, radcy min. w Min. Spraw Wewn., p. t. 
„Zagadnienie wielkości gminy wiejskiej w Polsce“, która była 
zgłoszona jako referat na konferencję Sekcji 
d o spraw podziału a d m i n. Państwa w d ni. 
12 i 13 grudnia 1929 r., poświęconą omówieniu ogólnych 
zasad podziału administracyjnego, jako podstawy materialnej 
dla samorządu terytorialnego, oraz stenogram obrad 
tej konferencji. Praca p. Podwińskiego była drukowa
na w Nr 4 „Samorządu Terytorialnego“, nie będę więc jej; tu
taj omawiał, w tymże numerze „Samorządu“ pomieszczone 
było obszerne sprawozdanie o przebiegu i wynikach konfe
rencji.

Zbiór materiałów Tomu IV zamykają t e zy do1 refe
ratu o zasadniczym typie gminy wiej
skiej w Polsce, wygłoszonego' przez D-ra M. Z. J a- 
r o s z y ń s k i e g o na posiedzeniu Rady Zjazdów Samorzą
du Ziemskiego w dn. 21 grudnia 1929 r., znane już czytelnikom 
z Nr 4 „Samorządu Terytorialnego“. W. B.

Oświata Pozaszkolna Samorządu Miasta st. Warszawy.
Wydawnictwo Instytutu Oświaty Dorosłych, Warszawa 

1930 r., stron 238.
¡Samorząd miasta st. Warszawy prowadził od roku 

1915/16 pracę oświatową, która z roku na rok rozwijała się co
raz intensywniej, przejmowała formy coraz doskonalsze, przy
stosowane dO' życia, wykonywując wypróbowane zasady i me
tody pracy oświatowej w innych państwach.

W miarę rozwoju oświaty pozaszkolnej, zwiększały się 
fundusze Sekcji Oświaty Pozaszkolnej. Wynosiły one:

w 1924/25 364.000 zł.
1925/26 540.000 „

, 1926/27 505.000 „
” 1927/28 653.000 „



Zróżniczkowała się praca w dziedzinie nauczania. W 1916 
_ 1917 roku prowadzona była tylko na kursach początkowych 
dorosłych (155 kompletów) i na Uniwersytecie powszechnym 
(43 komplety), w 1927/28 prowadzona była: na Kursach po
czątkowych dorosłych (66 kompletów), Uniwersytecie po
wszechnym (12 kompletów), w Szkole dla dorosłych (7 kom
pletów), na Kursach dla młodocianych (35 kompletów), 
w Szkole dla młodocianych (45 kompletów). Widzimy z tego, 
że wydzieleni zostali z kursów dorosłych młodociani i stwo
rzone zostały szkoły tak dla dorosłych jak i młodocianych.

W 1927'28 zapisanych było:
na Kursach początkowych dorosłych — 2.160 osób 
na Kursach początkowych młodocianych— 1.182 osoby 
w Szkołach dla dorosłych — 254 osoby
w Szkołach dla młodocianych —■ 1.692 osoby
na Uniwersytecie powszechnym — 285 osób
Oprócz stałego nauczania Sekcja Oświaty pozaszkolnej 

prowadzi akcję oświatową i wycieczkową. Odczytów wygło
szono w 1927/28 r. — 203

z czego historycznych — 24
z literatury i sztuki — 27
z higieny — 32
społeczne — 41
gieograficzne, przyrodnicze, techniczne — 79
Wycieczek zorganizowano — 541
najwięcej historycznych — 247.
Od 1923/24 utworzono dział świetlic. Ilość uczestników 

świetlic wynosi:
w 1923/24 r. 308 osób
„ 1924/25 „ 270 osób
„ 1925/26 „ 656 osób
„ 1926'27 „ 613 osób

1927/28 „ 1-645 osób.
Po tym krótkim zobrazowaniu działalności oświaty poza

szkolnej miasta st. Warszawy na podstawie zamieszczonych 
w książce licznych wykresów, przystąpimy do treści pracy 
zbiorowej wydanej przez Instytut Oświaty Dorosłych. Zada
nie książki jest raczej dydaktyczne, niż sprawozdawcze. Bez
pośrednio biorący udział w pracy działacze oświatowi, dzielą 
się z czytelnikami swemi doświadczeniami, wspomnieniami 
w poszczególnych działach pracy, a przez to ułatwiają zada
nia innym to zagadnienie podejmującym. A doświadczenia te 
opisane są w różnych działach pracy, w nauczaniu dorosłych, 
młodocianych, na kursach początkowych, w szkołach, w uni
wersytecie powszechnym; w akcji świetlicowej, w organizo- 



wianiu teatru w świetlicach, organizowaniu wycieczek, odczy
tów, koła oświatowego rtd.

Poważne miejsce zajmują ciekawe glosy słuchaczy i nau
czycieli, malujące poszczególne przejawy życia kursów i od
czucia kursistów. Dopełniają to liczne, choć niezawsze dobrze 
wykonane, ilustracje i dość szczegółowo opracowane wy
kresy. A-

Warszawa. Nakładem (Magistratu miasta stoi. Warsza
wy, 1929. Str. 386 i kilkanaście fotografij.

Wielka zbiorowa monografia „ku upamiętnieniu dziesięciu 
lat samorządu stolicy w niepodległej Polsce1'. Zawiera prace: 
Jakimowicz R., Prahistoria Warszawy; Siemieński J., War
szawa w dziejach Polski; Żebrowski T., Dawny samorząd 
warszawski; Zawadzki J., Samorząd Warszawy od 1916 29, 
Janowski A., Życie dzielnic stolicy; Strzelecki E., Ludność 
Warszawy; "Wroczyński C., Sprawy zdrowia publicznego 
w stolicy w okresie 1918—28; Koralewski K„ Opieka spo
łeczna w stolicy niepodległej Polski 1918 —1928; Pański A., 
Stosunki oświatowe Warszawy; Przybyłowicz W., Zycie 
naukowe Warszawy; Sierosławski S., Życie kulturalno-arty
styczne Warszawy; Piltz F., Instytucje kredytowe Warsza
wy; Chmielewski M., Przemysł i handel Warszawy; Podoski 
R., Transport i komunikacja na terenie Warszawy; Rabczew- 
ski W., Wodociągi i kanalizacja Warszawy; Tyszka B., Elek
trownie publiczne m. Warszawy; Świerczewski C„ Gazow
nia miejska m. st. Warszawy; Budziszewski E., Zaopatrywa- 
niie Warszawy w najważniejsze artykuły pierwszej potrzeby.

Książka daje obraz Warszawy historyczny i współcze
sny. Zwłaszcza na tle życia współczesnej Warszawy, uwy
datniona została rola samorządu, jego działalność społeczna 
i gospodarcza. Książka zawiera niezmiernie wiele materiału 
opracowanego najczęśdiej po raz pierwszy. Należy podkre
ślić niezmierną staranność w doborze i wykonaniu prac. 
Książka może być wzorem dla podobnych monografii innych 
miast. Książkę redagował Komitet, złożony z pp.: Ilskiego, 
Limanowskiego, Szpotańskiego i Sierosławskiego. Sekreta
rzem redakcji był p. E. Strzelecki. K.

Rocznik Łódzki poświęcony historii Łodzi i okolicy. Wy
dawnictwo Archiwum Akt dawnych m. Łodzi, Tom ¡1, str. 440 
i kilkanaście plansz. Pod redakcją J. Raciborskiego, B. Zie- 
mięckiego i K. Kaczmarczyka. Nakładem Miasta Łodzi.

Rocznlik zawiera poza przedmową i wstępem profesorów 
Kochanowskiego i Handelsmana, prace następujące: J. Pacz
kowski, Międzykomunalne związki miast (dla zjednoczenia 
archiwów); A. Bachalski, O potrzebie założenia w Łodzi ar
chiwum gospodarczego'; J. Siemieński, Źródła archiwalne do 



historii Łodzi i Księgi miejskie dawnej Łodzi, A. Stebelsic, 
Archiwalia łódzkie z okresu rządów pruskich 1793—1807; 
K Konarski, Archiwalia łódzkie w państwowemu archiwum 
akt dawnych; S. Arnold, Stosunki gospodarczo-społecziie 
w okolicach Łodzi we wczesnem średniowieczu; M. Barucn, 
Nazwa Łodzi; K. Kaczmarczyk, Lokacja starej Łodzi1 na pra
wie niemieckiem w r. 1387; R. Przelaskowski, Listy prymasa 
Ostrowskiego do biskupa (Rybińskiego i wzmianka w mch 
o Łodzi; M. Bałaban, Przedmowa do. pracy Alperina p. t. Ży
dzi w Łodzi; A. Aiperito, Żydzii w Łodzi; K. Konarski, St. Sta- 
sziic w Łodzi; J. Raciborski, Dawny ratusz łódzki; M. Wita- 
nowski, Łódź w czasie rewolucji 1831 r.; A. Hoefig, Powstanie 
listopadowe w świetle dokumentów łódzkich; R. Przelaskow
ski, Zagadnienia polityczne W życiu wyznaniowem Łodzi 
w XIX w.; J. Litwiń, Łódzkie surogaty monety zdawkowej 
iw okresie powstania styczniowego; W. Łopaciński, Projekt 
założenia instytutu politechnicznego w Łodzi w latach 
1864—67; A. Kraushar, Ze wspomnień niedawnej przeszłości; 
E. Rosset, Łódź w latach 1860—70.

Imponujący rozmiarami rocznik, jest doniosłą próbą roz
poczęcia źródłowych prac nad hlstorją stolicy przemysłu pol
skiego. Zebrane W nim przyczynki, oświetlają wiele momen
tów z historji Łodzi od jej zarania aż do czasów ostatnich. 
Wszyscy interesujący się rozwojem Łodzi — tego stale naj
bardziej zaniedbywanego ośrodka naszej kultury, powinni za- 
znajomić się z tą pracą. Najbardziej zasługuje na podkreślenie 
fakt, że „Rocznik“ wydany został nakładem miasta i głównie 
z materiałów łódzkiego archiwum miejskiego. Księga ta udo
wadnia, jak prawdziwym był napis, umieszczony przed wie
kami na archiwum frankfurckiem, że archiwum- miejskie jest 
najcenniejszym skarbem miasta 'i jego- chlubą, c-o przypomniał 
w swym artykule p. Paczkowski, a co słusznie winno- zdobić 
wejścia do naszych archiwów miejskich, tak dzisiaj niesły- 
chante zaniedbanych i lekceważonych. Rocznik Łódzki jest 
przykładem, który winno naśladować jak najwięcej miast pol
skich. Poza artykułami, Rocznik przynosi bardzo cenną bi- 
bljografję Łodzii za rok 1927, nekrolog prezydenta M. Cynar- 
skiego, sprawozdanie i statut Archiwum m. Łodzi'. K. K.

Stanisław Rychliński. Marnotrawstwo sił i środków 
w przemyśle polskim. Warszawa, 1930, str. 162. Instytut 
gospodarstwa społecznego. u

„Marnotrawstwo w przemyśle polskim jest to przewod- 
nlik po kilkunastu tamach ważnej, niedawno wydanej, a już 
zapomnianej pracy Komisji Ankietowej badania warunków 
i kosztów produkcji oraz wymiany. Praca ta właściwie jest 
czemś więcej — jest zamknięciem, uporządkowantem i wy
dobyciem na jaw najważniejszych rezultatów i prac Komisji — 



jest niejako syntezą tych prac, dokonaną niezmiernie logicz
nie, umiejętnie i z talentem. Prawdopodobnie praca ta wy
woła ponowne zainteresowanie się Komisją Ankietową i wy
nikami jej dochodzeń. K.

Stanisław Stempowski. Materiały do bibliografii poli
tyki agrarnej, oraz zagadnień historycznych, ekonomicznych, 
prawnych i technicznych, z polityką agrarną związanych. 
Warszawa, 1929, str. 60. Wydawnictwo Ministerstwa Reform 
Rolnych.

Podtytuł powyższego dzieła mówi, że książka przezna
czona została „dla użytku pracujących nad przebudową ustro
ju rolnego w Polsce“. Praktyczna potrzeba wskazówek bi
bliograficznych dla opracowujących różne zagadnienia poli
tyki agrarnej, zrodziła to ważne wydawnictwo. Objęto one. 
oprócz zagadnień teorjil i praktyki polityki agrarnej, zagadnie
nia historia wsi, ogólne zagadnienia ekonomiczne związane 
z rolnictwem i kwestją agrarną, wreszcie zagadnienia prawne 
i techniczne. Książka posiada to wielkie znaczenie, że za- 
wtera dzieła ważne dla danych zagadnień w chwili obecnej, 
że nlie zawiera balastu dziel przedawnionych i posiadających 
tylko wartość historyczną. Bibliograf ja obejmuje dzieła 
w kilku językach obcych — ponadto* podane są biblioteki 
w Warszawie, posiadające dane książki. Bibljbgrafja dzięki 
temu, że jest wyborem najważniejszych i najbardziej dostęp
nych dzieł — jest niezmiernie ważnym* źródłem informacyj dla 
czytelników — praktyków. Ważną jest również dla samorzą
dowych działaczy. Br.

R. Rudzińska. Bibliografia pracy społecznej 1900—192S. 
Warszawa,. 1929, str. 285. Wolna Wszechnica Polska. Stu
dium pracy społeczno-oświatowej. Prace seminarium biblio
graficznego Nr. 2, pod redakcją J. Muszkówskiego fi H. Ra
dlińskiej.

Dzieło zawiera charakterystykę piśmiennictwa z zakresu 
pracy społecznej przez p. H. Radlińską, Opis metody, spis dzia
łów dzieła dokonany przez autorkę bibljografji, wreszcie samą 
bibliografię, podzieloną według systemu dziesiętnego.

Dla wszystkich pracowników na polu polityki społecznej, 
samorządu, współdzielczości, jest to niezmiernie cenne Ł waż
ne źródło informacyj o książkach — pierwsze dotąd ich usy
stematyzowanie. Należy podkreślić ten wysiłek i wielkie zna
czenie pracy dla każdego,, kto w dziedzinie tej pragnie się zor
ientować, kto będzie szukał wiadomości o książkach. Zarzut, 
który możnaby postawić Bibljografji, jest sama nazwa — dość 
nieokreślona i niewyraźna, zacierająca granice zagadnień. Na
leżałoby raczej nazwać ją bibliografią polityki społecznej, 
gdyż z drobnemi uchyleniami tym właśnie jest. Drugi zarzut 



postawilibyśmy dziesiętnemu systemowi, zastosowanemu do 
podziału zagadnień. Jest to podział sztuczny, nie odpowiada
jący naturalnemu rozgałęzieniu się zagadnień. To też dla do
raźnej pracy, dla poszukiwania pewnych działów i książek, 
może być wygodny — mniej nadaje się dla chcących znaleźć 
drogę w systematycznej pracy, w kolejności zagadnień natu
ralnej. Razi wielokrotnie korekta i błędy, które robią filgle, 
utrudniające znalezienie danej książki, np. na str. 109 w spra
wie referatu S. Bieńkowskiego. Zauważyliśmy brak niektó
rych książek, następujących autorów: Bornszteinowtej, Bran
nego, Caspariego, Górskiego, Kożucha, Lipińskiego', Rund- 
szteina, Osieckiego, Wóyoickiego. Brak również monografii 
polskich autorów o polskich stosunkach społecznych w języ
kach obcych: Strasburgera, Hersego, Schwejkerta, Wóyoic
kiego. Górski niesłusznie figuruje jako Górski. Kempner S. 
ekonomista, połączony został z Kempnerem S. lekarzem. Mi
mo te drobne usterki, praca niezmiennie potrzebna i poży
teczna. Wś.

Przewodnik oświaty dorosłych (1928) pod redakcją A. Ko
newki i K. Korniłowicza. Warszawa, 1929, str. 259. Wydaw
nictwo federacji oświatowej organizacyj społecznych.

Książka zawiera prace: H. Radlińska — Z przeszłości pra
cy oświatowej w Polsce; K. Korniłowicz — Drogi oświaty 
dorosłych; H. Pleszczyńska —■ Formy pracy kulturalno-oświa
towej w Polsce. Dział tinformacyjny zawiera wiadomości 
o działalności organów państwowych, samorządowych, uczel
ni wyższych i polskich instytucyj społecznych w dziedzinie 
oświaty, a również informacje o oświacie pozaszkolnej wśród 
mniejszości narodowych w Polsce. Praca ta wielkich rozmia
rów, jest pierwszą próbą zobrazowania dorobku dotychcza
sowego w dziedzinie oświaty dorosłych u nas. Ze względu 
na wagę zagadnienia, zwłaszcza na znaczenie jego w pracach 
samorządowych i na bardzo sumienne i staranne przygoto
wanie dzieła, polecamy go najgoręcej działaczom samorzą
dowym. B- W.

Zagadnienia oświaty dorosłych. Dwie Konferencje. Wy
dawnictwo federacji oświatowej organizacyj społecznych pod 
redakcją K. Korniłowicza, Warszawa, 1930, str. 271.

Książka1 powyższa jest niezmiernie aktualna. Zawiera 
sprawozdanie z dwóch doniosłych konferencyj działaczów 
oświatowych: polskiej w Kazimierzu nad Wisłą i międzynaro
dowej w Cambridge. Na konferencjach rozpatrywano proble
mat oświaty dorosłych w całej pełni', jako wielki problemat 
kultury, mający specjalnie doniosłe znaczenie we współcze- 
snem życiu, w okresie szybkich przemian społecznych. Po
znanie tych rozważań potrzebne jest specjalnie dla wszystkich 
działaczy samorządowych. Praca kulturalna naszych samo



rządów, jest wciąż jeszcze w zaniedbaniu, tymczasem stano
wi ważną dźwignię naszego życia. Jedną z przyczyn tego 
stanu, jest niedostateczne wniknięcie w istotę tej pracy. Książ
ka niniejsza potrafi wywołać najpoważniejsze refleksje i dużo 
nauczy.

W.
Bibliografia oświaty pozaszkolnej (1900—1928) pod re

dakcją J. Muszkowskiego i H. Radlińskiej w opracowaniu 
J. Skarżyńskiej. Warszawa, 1929, str. 174. Nakładem Min. 
W. R. i O. P.

Bibliograf ja ta imponuje. Wskazuje na niezmiernie szyb
ki i wielki nasz dorobek w omawianej dziedzinie. Oświata 
pozaszkolna jest tern polem, na którem dokonano u nas nie
zmiernie wiele i to zarówno na polu praktycznego życia, jak 
i teorii. Wobec zainteresowania kwestjami oświatowemi, ja
kie istnieje u nas, bibliografia jest jaknajbardziej na czasie.
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Berthélemy H., Doyen Fac. Droit Univ. de Paris. — Trotté élémen
taire de droit administratif. (12-e éditiom). Paris. Rousseau. 1930. — 75 fr.

Bibliographie générale des sciences juridiques et sociales de 1800 
à 1925 — 1926 -par A. Grandin. Paris. Recueil! Strey. 3 volumes.

Blum E. — La toi Loucheur. Commentaire théorique et pratique.—Ed. 
Rivière. — 18 fr.

Brunet. — Les finances publiques du temps présent.
Cruse Roger. — L'hypertrophie de Ill'Etat. Préface de M. Dugnilt Léon. 

Paris* F. Allcan 1928. — 10 fr.
Dufourmentelle. —• Actes du Congrès du Crédit populaire (Associa

tions coopératives du crédit) tenu à Aunecy du 14 au 17 juta 1928. Em 
vente au siège du Centre fédératif du Crédit populaire, 24 Av. Pierre I de 
Serbie, Paris — 30 fr.

Fehner et Struss. — Traité pratique de la légistation sur les habi
tations à bon, marché et sur la petite propriété. Ed. Alsacia. — 30 fr.

Fourgeaud André. — La rationalisation. Etats Unis. Allemagne. 
(Taylorisme — Socialisme rationnel — Fordisme — Normalisation — 
Agriculture —- Concentration — Moules économiques et juriduques). Paris. 
Payot. — 25 fr.

Huilier. — Législation des distributions d’énergie électrique. Com
mentaire pratique des lois des 15 -juin 1906, 19 juillet 1*922, 27 février' 1925. 
des reglements et cahiers des charges-types*—- Paris, Sirey. — 40 fr.

Jèze Gaston, Prof. Fac. Droit Univ. de Paris. — Les principes géné
raux du droit administratif (3-e édition). Paris, M. Giard. 1930. — 100 fr.

Juvara D. — Le problème du crédit agricole en Roumanie. Paris. — 
25 fr.

Léger Bernard. — Les syndicats de fonctionnaires en Angleterre 
(Fonctionnaires nationaux). Paris. Sirey. 1929. — 30 fr.



Pascaud Christian«. —■ L’évolution de la contribution mobilière. — 
Paris. Giard. 1929. 1 vol. —■ 25 fr.

iPrevet Fr. — Le régionalisme économique. Conception et réalisation.
Rapports du IV Congrès internationale de l’organisation scientifique 

du travail, 135 rapports. — 125 fr. — Gommisariat général du Congrès, 44, 
rue de Rennes, Paris.

De la Ruelle et Chatel. —• Contrôle des chemins de fer et des tramways 
i(2-e éditions). Paris 1929. Dunod. — 58 fr.

Rolland Louis. — Prof. Fac. Droit Univ. de Paris. —- Précis de droit 
administratif. (3-e édition). Paris, 1930. Dalloz. 3 vol. — 25 fr.

Spillmann L. et Parisot J., Professeurs Fac. Médecine de Nancy. — 
L’organisation de la lutte antituberculeuse dans le cadre départamental. 
■La réalisation en Meurthe — et — Moselle. 1928. — 15 fr.

Spillmann L. et Parisot J., Professeurs Fac. Médiane de Nancy. — 
L’organisation de la tare antivénérieune dans le cadre départamental. 
La réalisation en Meurthe-et-Moselle. 1928. — 10 fr.

Czasopisma francuskie.

Dausset Louis. — La législation française de l’urbanisme. — La 
Revue communale, décembre 1929.

Rigotard Laureut. — Organisation du travail intellectuel. Proposi
tions pour faciliter la documentation. — Communication présentée au IV 
Congrès international d’organiisiatton scientifique du travail, Paris, juin 
1929. — „Mon Bureau“, le magazine de l’organisation commerciale et in
dustrielle, mensuel, janvier 1930i. Editeurs —, E. Laugloî's, Paris, 186, Fau
bourg Saint-Martin.

Ravisse Gaston. — L'exposition d’organisation et d'outillage de bu
reau de 1929. Compte rendu technique de la X-e Exposition d’organisation 
■et d’'OUtiffilage de bureau. —■ „Mon Bureau“, décembre 1929.

Pierre de Pressac, conseiller municipal de Paris. —■ Le problème de 
l’autonomie municipale. — Revue politique et parlamenitaire — 10 mars 
1930.

N. N. — Les projets de réforme fiscale en Belgique. — Revue poli
tique et partem. — 10 mars 1930.

Książki niemieckie.

'Adler J. — Der Brühl im Weltverkehr und Stadtverkehr. (Leipziger 
Verkehr und Ver.kehrpoiitiik). Leipzig 1930. S. 45.

Couve R. — Beamte und Publikum. Richtlinien für die Bestgestal
tung des Verkehrs der Beamten und des Publikums, Leipzig 1930. Ver- 
lagsbuchhandlung E. G. Weimann. S. 40.

Das Wirtschaftsleben der Staedte, Landkreise und Landgemeinden. 
Verhandlungen und Berichte des Unterausschusses für allgemeine Wirt
schaftsstruktur. Berlin, 1930, verlegt bel E. S. Mittler et Sota. S. 279.

Die Wohnungsverhaeltnisse im Deutschen Reich nach der Reichs
wohnungszahlung 1927. — Bearbeitet im Statist. Reichsamt. Statistik der 



Deutschen Reiches. Bd. 362 I u. II. Berlin 1930. Verlag Reimar Hob- 
bing I Teil M. 8, II Teil M. 18.

Hirtsiefer. — Die Wohnung,swürtschaft in Preussen. Eberswalde 1929. 
Verlagsgesellschaft R. Müller. S. 562. M 10.

Klimpel. — Gemeind efinanzen und Realsteuern in Sachsen. Verlag 
Kaden u. Go. Dresden«. M 1,50.

Martin Camille u. Hans Bernoulli. — Städtebau in der Schweiz. 
Grundlagen Hrsg, vom Bund Schweizer Architekten Zürich: Fretz — 
Wasmuth 1929. Schw. Fr. 15.

Nischk Kurt. — Das Kommunialbeamtenrecht. Systemat. Darst. d. 
Rechtsverhältnisse d. preuss. Kommnalibeamteni. 2 vollst, neubeard. u. be
deutend verm. Auflage. Mannheim: Bensheimer 1929. S. 349. M. 9.

Nussbaum H. E. — Die Rechtswirkungen der Eingemeindung nach 
preussischen Recht. (Schriften, der Kommunalwissenschaftilichen Instituts 
an der Universität Berlin), Berlin — Friedenau 1930. Deutscher Kommu- 
naßverlag. S. 83.

Raphael K. — Die Wirtschaftlichkeit der Notstandsarbeiten. Eigen
verlag. Beziehbar durch R. L. Prager, Berlin, Mittelstr. 21., M. 7,50.

Schmidt Kurt. — Der Wohnungstausch. Berlin, Heyman 1930. S. 52. 
M. 2.

Schweer u. Memelsdorff. — Die Bekämpfung der Geschlechtskrankhei
ten' in deutschen Städten. 8 Heft der Schnifteur. di. Dt. Städtetages. M. 4.

Seippel —■ Mohrmann. — Gasversorgung und Kommunalwirtschaft. 
Berlín — Friedenau. Dt. Kommunalverlag. M. 3.

Sohnrey H. —Wegweiser für bändlilche Wohlfahrtsarbeit (Wohlfahrts- 
und Heimat-Pflege). 4-te erneuerte Auflage. Verlag der Deutschen Land
buchhandlung, Berlin S. W. 11. S. 500. M. 16,20.

Standke u. Finke. —, Die öffentlichen Volksschu Hasten in Preussen, 
ihre Aufbringung, Verteilung und Veranlagung, sowie die Kassen und Re- 
chnungsführuimg in den Schuiverbänden. Verlag des Verbandes der preus
sischen Gemeinden (Berlín). S. 171.

Woytinsky Emna. — Sozialdemokratie und Kommunalpolitik. Ge- 
meitodearibeit in Bertini, Berlin, Laub 1929. S. 90. M. 2.

Volbrecht W. u. Sternberg. — Raasch, Trink und Nutzwasser in der 
deutschen Wirtschaft. Verlag von Reimar Hoblning. Berlin, S. 300. M. 18.

10 Jahre Provinz Oberschlesien. — Ratiborpresse, Statist, u. Verkehr
samt d. Prov. - Verwaltung von« Oberschlesien 1929. S. 76. M. 1.

Czasopisma niemieckie *).

*) Cyfra pierws>za oznacza rocznik danego czasopisma, druga -- 
zeszyt, trzecia i czwarta — strony, piąta«, szósta i siódma — datę dane
go zeszytu.

Avis T. A. — Das Schulwesen in England und Wales,, Jin: Städtetag 
24, 1, 14 — 18. (6.1.30).

Bouffier Willi. — Eiilnliges über das Problem der Bausparkassen1 in: 
Z. f. Betnfebewirtschaft. 7, 1, 50 —• 60. (Jan. 30).



Brans. — Die Entrichtung der ¡kommunalen Statistik, in Z. f. Kommu
nalwirtschaft, 19, 34, 1764 — 1768. (25.12*29).

Deckert R. — Kommunalpolitik im faschistischem Italien. in: Rdsch. 
für Kommunalbeamte. 36, 12, 215 — 216. (22.3.30).

Die Finanznot der Grossstädte. — .in: Magazin d. Wirtschaft. 6, 3. 
129 — 131. (17.1.30).

Der Finanzbedarf der Gemeinden und der Gemeindevenbände im 
Deutschen Reich, in den Vereinigten Staaten von Amerika, England und 
Wales, Schweden, Belgien und Polen., in: Wirtschaft u. Statistik, 10, 2,. 
62 — 66. (2 Jan. — H. 30).

Dierkes J. — Die Besteuerung der öffentlichen Betriebe, in: Reichs- 
verwaltungsbl. u. Preuss. Verwaltungsbl. 50, 49, 790 — 792. (7.12.29).

Die Neue Bundesverfassung und die Gemeinden — in: Oesterreich 
Sonderheft. Gemein de-Ztg. (Wien). 7, 1, 3 —- 22. (1.1.30).

Die Stadtestatistik der Schweiz, in: Z. f. Kommunalwirtschaft 20, 1, 
21 — 34. (10.1.30).

Ellenbogen Wilhelm. —' Zur Frage der Kommerzialisierung dler Bun
desbetriebe. to: Arbeit und Wirtschaft (Wien). 8, 1, 7 — 12. 1(1.1.30).

Elsas Fritz. — Die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden, in: 
D. dt, Volkswirt. 4, 15, 467 — 471. (10.1.30).

Fend. — KreiSschulaahnpflege. in: Z. f. Selbstverwaltung. 12, 24. 
565 — 570. (15.12.29).

Geisler. — Gedanken und Richtlinien zur Kommunalpolitik, in: Kom- 
muinalpoffitische Bl. 21, 5, 112 — 114. (10.3.30).

Gemeindewirtschaft und Gemeinde Politik in Frankreich. — Sonder
heft d. Z. f. Kommunalwirtschaft 20, 2, 65 —• 188. (25.1.30).

Hamm u. Karding. —■ Dile wirtschaftliche Betätigung der Komunen. 
in: Z. f. Kommunalwirtschaft. 20, 5, 241 — 276. (10.3.30).

Heilig Wilhelm. — Stadtbau und Planwirtschaft, in: Reichstädtebund,. 
23, 6, 85 — 89. (15.3.30).

Heymann. —■ Die Finianzaeruinig des deutschen; Strassenbaues. ita: Ver- 
kehrstechnik. 46, 45, 783 —- 785. (8.1129).

Heymann A. —< Die Finanzierungsmethoden des holländischem 
Wohnungsbaues, in: Dt. Sparkassen-Ztg. 7, 7, 1 2, 8, 1 2. (16 u.
16.1J30).

Hunck J. __ Zur Theorie der kommunalen, Wirtschaft, in: Die Ge
meinde, Halbmonatstr. 7, 3, 99 —■ 103. (Febr. 1930).

Luke. — Die Zinsverbilligungsmassnahme des Rheinischen Provinzial- 
Lantags für die minderbemiittelten kinderreichen Familien. Erfahrungen 
und, Ergebnisse, in: Rhein. Bl. f. Wohnungswesen. 26, 1, 13 15. (Jan. 36).

Mallon Otto. — Kommunale Haushaltspläne in Frankreich, in: Rdsch. 
f. Kommunailbeamte, 35, 47, 817 — 819. (23.11.29).

Mangoldt K. __ Die Kommunale Bodenwirtschaft. Entwicklung und 
Leistungen, Kritik und. Fortbildung, in: Wohnung, 4, 9, 304 — 308, 10, 335— 
338. (Dez. 29. Jan. 30).

Meier Werner. —■ Das neue Recht der Bausparkassen, in: Dt. Woh
nungs-Archiv. 4, 10, 439 —< 448. (Okt. 29).



Mulert. — Sinn und Form des Selbstverwaltung. Mit Aussprache, in: 
Jahresvers. d. Dt. Städtetages 1929 in Frankfurt a. M. (Berlin 1929 — 
Schrifteur d. Dt. Städtetages 9). S. 20 — 45.

Norden Walter. — Das Studium der Wohlfahrtspflege als eines Be
standteiles der Kommunalverwaltung, im: Berliner Wohlfahrtsbi. 5, 22. 185. 
(10.11.29).

Pahl Walter. — Oeffemtliche Betriebe, Ausbandsanledren und Ge
samtwirtschaft. in: Gewenkschafts^-Ztg. 40, 1, 7 — 10. (4.1.30).

Pepler G. u. J. J. Clarke. -— Lokalbehörden und Bodenpolitik in Eng
land. in: Rhein. Bl. f. Wohnungswesen. 26, 1-, 16 — 18. (Jam. 30).

Rautenberg A. — Finanzreform und Gemeinden. Unter besonderer 
Berücksichtigung des Fürsorgewesens, lin: Preuss. Gemeinde-Ztg. 23, 9, 
170 — 173. (21.3.30).

Schaefer Kamil. — Arbeitsamt und Gemeiindefürsorge. in: Arbeit und 
Beruf. 8, 24, 557 — 560. (25.12.29).

Schroeter. — Kommunale Kulturpolitik, in: Z. f. Kommunalwirtschaft 
20, 6, 298 — 305. .(25.3.30).

Waldheim Harald. — Die Bausparkassen. Ein ernstes Problem für 
die deutsche Lebensversicherung, in: Neumann's Z. f. Versicherungswesen 
53, 3, 49 — 53. (15.1.30).

Victor Walter. — Publizistische Aufgaben, der Gemeinde, in.: Die Ge- 
meinde, Halibmanatsschriift. 7, 2, 64 — 66. (Jam. 1930).

Czasopisma angielskie.

„Public Administration“, organ angieiliskiego Instytutu Administracji 
Publicznej (Institute of Public Administration), wychodzący w Londynie 
(Humphrey Milford, Oxford University Press, Amen House, Warwick Squa
re, E. C. 4), zaiwiera w roczniku VII-ym za r. >1929, następujące artykuły, 
dotyczące zagadnień samorządowych:

Oscar Warburg — O niektórych zagadmienfiach samorządu Londynu 
w chwili obecnej (Some RroMems of London Government tOMdlay). Nr. 1, 
styczeń.

Neville Chamberlain, H. N. Bunbury, J. H. Broadley, E. Bevin.—Za
rząd przedsiębiorstw użyteczności publicznej (The Management, of Public 
UWty Undertakings). Nr. 2 kwiecień.

Dr. O. Mulert. — Przygotowanie i egzaminy urzędników samorządo
wych w Prusiech (Traming a.. Examinations of Municipal Officials in 
Prussia). Nr. 2, kwiecień.

Herman Finer. —■ Uwagi o niemieckieji samorządowej służbie urzędni
czej. (Some notes on the German municipal]! Civil Service). Nr. 2, kwiecień.

C. D. Johnson. — Uwagi o reformie samorządu z punktu widzenia fi
nansowego. (Some financial’ .aspects of the reconstruction of Local) Go
vernment). Nr. 2, kwiecień.

S. Larkin, H. R. Ralph. — Podstawy skutecznego systemu awansów. 
(The essentiafc of an efficient promotion system). Nr. 2, kwiecień.

J. R. Howard Roberts. — Fachowość i kontrolia administracji. (The 
professional expert and administrative control). Nr. 3, lipiec.



F. Minshuil, D. M. Muir.—Organizacja pracy wła<lz samorządowych. 
(The departmental organizatiion of work of local authorittes). Nr. 3, lipiec.

Edgar Ashby. — Administracja regionalna, cizylli następna faza roz
wojowa w administracji publicznej. (Regional! government,, or the next 
step in public administration). Nr. 4, październik.

H. O. Hilary. — Stanowisko i działalność Komitetów w administracji 
samorządowej. (The position and functions of Committees in Local! Admi
nistration!). Nr. 4, październik.

W. M. Mowat. —■ Rola związków prawa ubogich w samorządzie. (The 
poor law authorities part in local adiminiistration). Nr. 4, październik.

Redakcja i Administracja: Warszawa, Plac Napoleona 7, tel. 131-92, 225-50.

Warunki prenumeraty: Roczna prenumerata zł. 20, zeszyt pojedynczy zł. 5.



BIBLJOTEKA SAMORZĄDU
Rozkwit życia samorządowego w Polsce niepodległej zmusza pracowników 
i działaczy samorządowych do posiłkowania się fachową literaturą. BI
BLJOTEKA SAMORZĄDU zaspakaja zapotrzebowanie w tym zakresie, 
wydając szereg dzieł poświęconych poszczególnym dziedzinom życia 

samorządowego.
CENY WYDAWNICTW BIBLJOTEKI SAMORZĄDU SĄ BARDZO NISKIE

DO NABYCIA:
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

Prof. A. Pragier: „Zarys skarbowości komunalnej" Część I-sza 
i Il-ga, dwa tomy razem...........................................................

Inż. M. Nestorowicz: (Dyrektor Dep. Drogowego) — „Sprawa 
drogowa w Bolsce"...................................................................

Dr. M. Jaroszyński: „Samorząd terytorjalny w Polsce* . . 
— „Gospodarka gmin wiejskich na tle stanu finansów gmin- 

nvch“—oraz „Znaczenie opłat drogowych“ iw jednym tomie) 
J. Bek: „Działalność Rady Powiatowej w Limanowej na polu 

popierania sadownictwa“...........................................................  
— „O czynnik obywatelski w samorządzie“................................ 
__ „Główne wytyczne planowości w gospodarce powiatowych 

związków samorządowych“...........................................................
St. Pachnowski: „Przepisy budżetowe dla związków komu

nalnych" (obowiązująca instrukcja budżetowa, wzory, wyjaś
nienia) ................................................................................................

Z. Pietkiewicz: „Gospodarka miast polskich“................................ 
„Projekt organizacji prac statystycznych w powiatowych Związ

kach komunalnych (odbitka z kwartalnika Statystycznego 
G. U. S.>...........................................................................................

St. Podwiński: „Bibljografja literatury polskiej o samorządzie 
terytorialnym“................................................................................

— „Ustrój samorządu powiatowego na terenie b. zaboru ro
syjskiego" ...........................................................................................

Inż. Z. Rudolf: „Podstawowe zagadnienia zdrowotne wsi i mia
steczek“   

„Pamiętnik Zjazdu Przedstawicieli Sejmików Powiatowych" 
w roku 1925 .....................................
, . 1926 ...............................................................
„ . 1927 ...............................................................
„ . 1928 ..............................................................

Kalendarz Samorządowy (pięć tomów) Na r. 1926 .....................  
„ „ 1927 .....................  
„ „ 1928 ..................... 
„ „ 1929 .....................

Zł.

n

16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

„ . „ „ 1930 .....................
Działalność Sejmiku Skierniewickiego. Osiem lat pracy . . . 
Instrukcja kasowo-rachunkowa dla pow. zw. komunalnych . . 
Regulamin dla sejmikowych komisy] rewizyjnych.......................  
S. Gliszczyński: „Instrukcja biurowa dla urzędników gminnych 

i wewnętrzna organizacja gminy w b. zaborze rosyjskim" .
K. Windakiewicz: „Prawo o związkach międzykomunalych“ . 
A. Zaleski: „Drzewa przy drogach“................................................ 
Instrukcja i poradnik dla opiekunów społecznych.....................

4.-—
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NA SPŁATY dajemy książki pracownikom samorządowym, 
o Ile biorą za sumę większą od zł. 10.—

Zamówienia kierować: Samorządowy Instytut Wydawniczy sp. i ogr. odp. 
w Warszawie, Świętokrzyska 13 m. 15, tel. 442-63.

Konto w P. K. O. 1520 i Konto w Polskim Banku Komunalnym 4/9.



XIII ROK WYDAWNICTWA

TYGODNIK ILUSTROWANY
POŚWIECONY SPRAWOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

NA CAŁYM OBSZARZE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ- 

„SAMORZĄD” 
wychodzi w Warszawie pod redakcją
D-ra M. JAROSZYŃSKIEGO

przy współudziale komitetu redakcyjnego w składzie pp.: 
J. Beka, S. Boguszewskiego, d-ra W. Dalbora, W. Gajewskiego, 

Wł. Korsaka i A. Bogusławskiego.
W „Samorządzie“ stale współpracują pp.:

J. Bek, M. Bilek, H. Bogatkowski, inż. L. Borowski, F. Branny, S. Brzósko, 
S. Bojarska, prof. J. Buzek, A. Brzozowska, J. Chômiez, A. Chrostowski, 
inż. W. Dakowski, dr. W. Dalbor, Fr. Dąbrowski, I. Dąbska, J. Długokęcki, 
prof. A. B. Dobrowolski, Z. Dreszer, Dziewanowski, W. Dunin, W. Dyt- 
kiewicz, K. Frelek, S. Fredyk, J. Filipowska-Szemplińska, L. Gierlicki. 
T. Glądała, S. Gliszczyński, prof. Wl. Grabski, R. Grochowski, F. Grela, 
prof. T. Hilarowicz, A. Hujda, Z. Ihnatowicz, dr. M. Jaroszyński, S. Jawo- 
sek, T. Jemielewski, F. Kasprzak, S. Kauzik, E. Kopczyński, B. Kobak, 
S. Kopeć, K. Korniłowicz, W. Korniłowicz, T. Kosiński, J. Kowalski, sta
rosta L. Kowalski, prof. dr. St. Krzemieniecki, St. Krzewski, inż. W.Krzysz- 
toń, dr. S. Kruczek, J. Kuncewicz, R. Kutyłowski, W. Kuropatwiński, sta
rosta K. Kühn, W. Lamot, A. Langer, inż. agr. J. Lentz, dr. A. Lepar- 
ski, S. Lewicki, dr. H. Le-Brun, starosta B. Lipski, W. Ludkiewicz, R. Le
nartowicz, E. Maliszewski, inż. W. Matuszewski, T. Narbutt, prof. dr. inż. 
O. Nadolski, dyr. M. Nestorowicz, H. Orsza - Radlińska, J. Osmołowski, 
starosta Ossowski, S. Ostrowski, S. Pachnowski, St. Paprocki, A, Pat
kowski, Z. Pawlak, Z. Piekarski, S. Podwiński, J. Popiołkiewicz, inż. B. 
Powierza, dr. A. Pragier, K. Prejzner, I. Radlicki, Cz. Rokicki, J. Rożkow- 
ski, S. Rzepkiewicz, starosta Br. Ruczyński, Z. Rusinek, S. Sasorski, dr. 
M. Serafin, St. Siedlecki, dr. Saloni, W. Sochacki. J. Śleszyński, J. Sta- 
mirowski, inż. Stawiski, dr. St. Starzyński, S. Stęplewski, dyr. H. Szu
ster, K. Sobótka, S. Szwalbe, M. Talko - Porzecki, Z. Tyralski, W. Turow
ski, H. Uliński, A. Waleron, dr. Wł. Walkiewicz, K. Wysznacki, dr. K. Win- 
dakiewicz, J. Wołoszynowski, W. Wieśniewski, inż. S. Wielichowski, 
W. Zieliński, Żbikowski, J. Zdanowski, A. Żywicki i wielu innych wybit

nych specjalistów i działaczy samorządowych.
Obok artykułów „SAMORZĄD“ prowadzi następujące stałe działy: Prze
gląd ustawodawstwa, przegląd orzecznictwa, przegląd prasy, przegląd wy
dawnictw, samorząd u obcych, komunikaty „Biura Zjazdów Samorządu 
Ziemskiego“ i „Zrzeszenia Samorządów Powiatowych“, z życia samorzą
du, z Sejmu i Senatu, zarządzenia władz, z życia organizacyj społecznych, 
poradnik samorządowy, wiadomości o powiatowych i gminnych kasach 
pożyczk.-oszczędn„ kronikę gospodarczą it. d., oraz rozszerzony dział p-1. 

„Gmina Wiejska i Miejska“.
Prenumerata „SAMORZĄDU“ wynosi rocznie 40 zł.

Adres redakcji: PLAC NAPOLEONA 7. Tel. 131-92.
Adres administracji: ul. ŚWIĘTOKRZYSKA 13. Tel. 442 - 63.



1—1 OSTATNIE WYDAWNICTWA KSI^WNł LJ 
PERZYNSKI, NIKLEWICZ i S-ka W WARSZAWIE

Bibljoteczka podręczna obywatela polskiego: 
Nr. 1. Nadzwyczajna danina państwowa.

Co—kto—ile—jak? oprać. Dr. W. 
Natanson.............................. 

Nr. 2. Jak opłacać daninę państwową? 
oprać. Dr. W- Natanson . . 
dalsze tomiki w druku.

Dillon E. J. Dr., Współczesny Meksyk 
Grabski Si., Prof„ Rewolucja..........................  
Jabłonowski Wł., Z ojczyzny Danta.... 
Junosza-Gzowski A., W państwie czerwonych 

ludożerców........................... .
— Półksiężyc i gwiazda czerwona, wspom

nienia turkiestańskie...................... 
Koźmiński T-, Sprawa mniejszości . . 
„Mocarstwo anonimowe“, zebrał A. Nowa- 

czyński ................................................  
Niklewiczowa M., (Wydżdżanka). Opowiada

nie o Urwisie Antku i o szkrabie mor-

220. -

60.-
400.
700.—
500.—

400.—

500.—

1700,—

skim chłopcu . w kart.
— Taniec poezji................................................

„Przyczyna wrzenia światowego“, z przed
mową wydawcy The Morning Post, tłum- 

z angielskiego........................... • .
Stecka A., Żydzi w Polsce ...... 
Szpotański St-, Sprawa Górnego Śląska na 

konferencji pokojowej w Paryżu . . . 
Wasilewski Z, O życiu i katastrofach cywi

lizacji narodowej...........................
Zieliński St., W szponach sfinksa. (Pamiętnik 

więźnia)...........................................

600,—
700.—

800.—
600.—

400,—

500.-

1000.—
Do cen powyższych dolicza się 20^ dod. dróż.

KSIĘGARNIA poleca:

a) wydawany periodycznie i opracowany przez siebie katalog: 

„NOWOŚCI BIBLIOGRAFICZNE“ 
informujący czytelnika o ukazaniu się nowych wydawnictw w ca
łej Polsce. Dotąd wyszły n-ry: 1, 2, 3 i 4 i obejmują bibljografję 
za czas od 1-go lutego do 1-go grudnia 1921 r. Nr. 5 za grudzień 
1921 r. w druku.

b) Katalog ilustrowany, obejmujący wydawnictwa własne za 
czas 1920/21 r. wraz z recenzjami, oraz odgłosami prasy.

Katalogi te księgarnia wysyła na żądanie darmo i opłatnie.


