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TYGODNIK POWIATOWY
NA POWIAT LUBLINIECK1

JygouniK Powiatowy “ wych-nizi raz w tygodniu i kosztuje z odniesieniem do domu 3.00—zł. kwartalnie. — Ogłoszenia kosztują ?0 gr 
za dwułamowy wiersz petytowy tub jego miejsce. Ogłoszenia przyjmuje się tylko w Starostwie, pokój 8.

7.a redakcję odpowiada J. Dubówski, Dyrektor biur Wydz. Pow. w Lublińcu. Drukiem i nakładem Wydziału Powiatowego w Lublińcu

Rozporządzenia władz i urzędów.
(Przedruk z Gazety Urzędwej Woje w. Śl. Nr. 1.) 

Wojewoda Śląski,

OKÓLNIK Nr. 16
z dnia 30 grudnia 1936 r, Mr. P. O. 1/14

w sprawie postępowania przy przekazywaniu do 
zakładów wychowawczych dzieci głuchoniemych 

i ociemniałych.

Celem uregulowania postępowania w sprawie 
przekazywania do zakładów wychowawczych dzieci 
ociemniałych i głuchoniemych, zgodnie ze względami 
celowości oraz dla rozgraniczenia w związku z tym 
obowiązku władz szkolnych i opiekuńczych, zarządzam 
co następuje:

i. Odnośnie do górnośląskiej części województwa.

1) Dzieci głuchonieme i ociemniałe winny być 
zgłaszane równocześnie z dziećmi normalnymi do 
wpisów w właściwej publicznej szkole powszchnej w 
6 roku życia z tym, że skierowanie ich do szkoły 
specjalnej nastąpi w 7 roku życia.

Wydział Oświecenia Publicznego umieści w 
obwieszczeniu o wpisach odpowiednią adnotację.

2) Kierownicy szkół na podstawie dokonanych 
w związku z powyższym zgłoszeń, sgorządzają spisy 
dzieci głuchoniemych i ociemniałych i przedkładają 
je do dnia 5 czerwca Inspektoratowi Szkolnemu.

3) Inspektorat Szkolny sporządza ogólny wykaz 
dzieci z całego obwodu szkolnego i przesyła go 
właściwemu lekarzowi Powiatowemu w terminie do 
30 czerwca.

4) Lekarz powiatowy w terminie do 1 grudnia 
uskuteczni zbadanie dzieci wymienionych w wykazie, 
zakwalifikuje je do jednego z zakładów specjalnych, 
oraz jeden egzemplarz spisu zakwalifikowanych w 
powiecie dzieci prześle Inspektoratowi Szkolnemu, 
drugi zaś Wydziałowi Powiatowemu (Magistratowi 
miasta wydzielonego).

5) inspektorat Szkolny, na podstawie otrzyma
nych od lekarza powiatowego spisów zakwalifikowa
nych dzieci, zawiadamia rodziców o przydzieleniu ich 
dziecka do jednego z zakładów specjalnych, przy 
czym na zawiadomieniu zamieści klauzelę odwoławczą 
do Urzędu Wojewódzkiego (Wydział Oświecenia Pu
blicznego).

Na podstawie uprawnionych decyzyj Inspektorat 
Szkolny sporządzi spis dzieci zakwalifikowanych do 
szkół specjalnych i prześle go w terminie do 1 maja 
w dwóch egzemplarzach Urzędowi Wojewódzkiemu 
(Wydz; PO. i OP.).

6) Wydziały Powiatowe (Magistraty minst wy
dzielonych) na- podstawie otrzymanych przez lekarza 
powiatowego spisów wymienionych w pkt. 4. prze
prowadzą dochodzenie co do stosunków majątkowych 
rodziców pod kątem widzenia, czy koszty utrzymania 
dziecka w zakładzie mogą sami pokrywać w całości 
lub częściowo, czy też pokrycie ich winno nastąpić z 
funduszów publicznych. Wynik dochodzeń prześlą 
Wydziały Powiatowe (Magistraty) zbiorowo wedle 
przyległego załącznika Urzędowi Wojewódzkiemu 
(Wydział P. O.) w terminie do. 31 maja.

7) Urząd Wojewódzki (Wydział P. O.) na pod
stawie otrzymanych wykazów z Wydziału Powiatowe
go (Magistratu miasta wydzielonego) oraz Inspekto
ratu Szkolnego, wyda decyzję o przyjęciu dziecka do 
zakładu, powiadamiając równocześnie o niej rodziców 
względnie opiekunów, właściwy związek samorząop-
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Wy, Inspektorat Szkolny oraz właściwy zakład. Czyn
ność ta winna być ukończona do 15 sierpnia.

8) Obowiązkiem Inspektoratu Szkolnego będzie 
czuwać nad tym, aby dzieci, co do których zapadła 
decyzja ocowiązku szkolnego, uczyniły zadość temu 
obowiązkowi oraz dopilnowania, aby dzieci . zostały 
odstawione do właściwych zakładów w wyznaczonym 
terminie i czasie.

II. Odnośnie do cieszyńskiej części województwa.
Na obszarze cieszyńskiej części województwa 

śląskiego należy stosować analogiczne Dostępowanie 
z koniecznymi zmianami, wynikającymi z odrębnego 
stanu prawnego.

W szczególności więc obowiązki wydziałów 
powiatowych przechodzą na starostów. Postępowanie 
z urzędu w sprawie ustalenia obowiązku szkolnego 
dzieci głuchoniemych i ociemniałych odpada.

Inspektorat szkolny zamieszcza dzieci w wyka
zie, o którym mowa w o 8 na podstawie indywidu
alnych próśb rodziców wzgl, opiekunów o umieszcze
nie dziecka w danym zakładzie, poczym następuje 
dalsze postępowanie rozszerzone do pp. 4 — 7.

III. Prawa przedłużenia obowiązki' szkolnego.
Decyzje o przedłużenie obowiązku szkolnego 

wydaje na wniosek dyrektora zakładu właściwy inspe
ktor szkolny. Odwołanie przeciwko tej decyzji przy
sługuje rodzicom wzgl. opiekunom do Urzędu Woje
wódzkiego, Wydział Oświecenia Publicznego, w ter
minie dwutygodniowym. Postępowanie to winno być 
ukończone do dnia 1 czerwca każdego roku. Do tego 
terminu Inspektorat Szkolny przedkłada Urzędowi 
Wojewódzkiemu, Wydział Pracy i Opieki, imienny 
spis dzieci, co do których władze szkolne prawomoc
nie orzekły przedłużenie obowiązku szkolenia. Urząd 
Wojewódzki, Wydział P. O., wyda decyzje o ponow
nym przyjęciu dziecka do szkoły powiadamiając o 
niej Inspektorat Szkolny oraz właściwy zakład i ro
dziców wzgl. opiekunów dziecka.

Wojewoda Śląski
(—) Dr. Grażyński.

Zatwierdzenie
ławnika gminy w Zielonej.

Na mocy §§ 75 i Ę4 ordynacji dla gmin wiej
skich z 3. VII. 1891 zatwierdziłem na stanowisku 
ławnika gminy p. Szeligę Stefana z Zielonej.

Lubliniec, dnia 13. stycznia 1937 r. 
STAROSTA 

Dr. Olszewski.

Ogłoszenie.
Niniejszem podaję do wiadomości, że 

preliminarz budżetowy Powiatowego Związku 
Komunalnego w Lublińcu na rok 1937/38 
wraz z preliminarzem Drukarni jest wyłożony 
do publicznego wglądu w Oddziale Budżeto- 
wo-Finansowym Wydziału Powiatowego (po- 
kój Nr. 10. gmachu Starostwa) od dnia 18. 
stycznia do dnia 24. stycznia br. włącznie w 
godzinach urzędowych zgodnie z art. 2 pkt. 2 
ustawy z dnia 19. czerwca 1933 r. o zasadach 
gospodarki związków komunalnych (Dz. U. Śl. 
Nr. 17. poz. 37) oraz § 51 pkt. 2 rozporzą
dzenia Śląskiej Rady Wojewódzkiej z dnia 22. 
stycznia 1934 r. o sposobie sporządzania i u- 
stalania budżetów związków komunalnych. (Dz. 
U. bl. Nr. 5, poz. 14.)

Lubliniec, dnia 16. stycznia 1937 r.

Przewodniczący Wydziału Powiatowego

STAROSTA 

Dr. Olszewski.

Ogłoszenie wyniku wyborów.
Zgodnie z przepisami § 18 regulaminu wybor

czego Powszechno Miejscowej Kasy Chorych na po
wiat lubliniecki w Lublińcu ogłasza się niniejszym wy
nik wyborów do Wydziału Powszechno - Miejscowej 
Kasy Chorych w Lublińcu.

Na skutek ogłoszenia wyborów z dnia 22. gru
dnia 1936 r. w numerze 47 „Tygodnika Powiatowego” 
z dnia 23. grudnia 1936 r. nie wniesiono do Zarządu 
Kasy w przepisanym terminie żadnych dalszych list 
kandydatów. Wobec tego zgodnie z przepisami § 9 
wyżej przytoczonego regulaminu wyborczego zostali 
wybranymi wszyscy kandydaci z listy Zarządu, ogło
szonej wspomnianym „Tygodniku Powiatowym”.

Wskutek powyższego wyniku głosowanie, rozpi
sane na dzień 7. lutego 1937 r. nie odbędzie się.

Lubliniec, dnia 14. stycznia 1937 r, 

ZARZĄD
Powszechno - Miejscowej Kasy Chorych 

na powiat lubliniecki 
w Lublińcu.

(—) Rzeżniczek A., Przewodniczący


