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Irena Szymańska-Horban   

Sesja popularnonaukowa

Dnia 25 listopada Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno-Na-
ukowe z okazji zbliżającej się setnej rocznicy nadania praw miej-
skich naszemu miastu zorganizowało sesję popularnonaukową.

Prezes Towarzystwa opowiedziała słuchaczom o historii naszego 
miasta.

Po jej wystąpieniu zabrali głos pan Prezydent i pan Starosta. 
Sesję zakończył dr Mirosław Wawrzyński.
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  *  *  *  

Dotarłam do ciekawych dokumentów związanych z naszym 
miastem. Sądzę, że warto je przypomnieć w setną rocznicę nadania 
praw miejskich.

 Jeden, to Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
z dnia 1.VI.1927 r. w sprawie granic gmin na terenie b. Królestwa 
Kongresowego, zmienionych przez b. władze okupacyjne niemieckie 
i austriacko-węgierskie (ogłoszony w Dz. Ustaw Nr 51, poz. 455).

Na zasadzie art. 44 ust 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 
1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wyda-
wania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz.U.R.P. Nr 78, poz. 443) 
postanawia co następuje:

„Art. 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 
29 marca 1919 r. 

W przedmiocie przywrócenia na terenie b. Królestwa Kongreso-
wego dawnych granic gmin wiejskich, zmienionych przez władze 
okupacyjne niemieckie i austryjacko-węgierskie (Mon. Pol. z dnia 
29 marca 1919 r. Nr 72) obowiązuje od dnia  jego ogłoszenia. 

Art. 2. Rozporządzenia i zarządzenia władz okupacyjnych, włą-
czające całe gminy wiejskie lub ich części do obszarów miejskich 
bez względu na formę ich ogłoszenia oraz zarządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych, wydane na podstawie powyższego rozpo-
rządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 1919 r. 
mają moc prawną od chwili ich wydania.

Art. 3.  Stwierdzenie i ustalenie granic gmin na podstawie niniej-
szego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Art. 4. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się 
Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
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Art. 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia.

Prezydent Rzeczpospolitej: I. Mościcki
Prezes Rady Ministrów i Minister Spraw Wojskowych: J. Pił-

sudski Dalsze podpisy 13 ministrów.

(Dz. Ustaw Nr 51, poz. 455).

W piśmie przytoczonym powyżej podpisani powołują się na 
pismo ogłoszone w Mon. Pol. Nr 72 str. 2 z dnia 29 marca 1919 r.

Zgodnie z powszechnym życzeniem ludności wiejskiej zarzą-
dzam, co następuje:

& 1

Zmiany granic gmin wiejskich, zarządzone przez b. władze 
okupacyjne, niniejszym zostają skasowane, przywraca się nato-
miast – do czasu ustalenia podziału administracyjnego kraju przez 
właściwe ustawy – dawne przedwojenne granice gmin wiejskich.

& 2

Postanowienie  & 1-go nie dotyczy tych wypadków, w których 
całe gminy wiejskie lub ich części zostały przez b. władze okupa-
cyjne włączone do obszarów miejskich.

Minister Spraw Wewnętrznych   /-/ S. Wojciechowski
Szef Sekcji Samorządowej   /-/  K. Sienkiewicz
Warszawa, dn.29 marca 1919 r.

     /Mon.Pol. Nr 72 str. 2/”    
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